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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia. 

Sejalan dengan fungsi utama yang diinginkan dalam peraturan perpajakan yaitu 

fungsi anggaran (budget), saat ini pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui pajak, pemerintah dapat 

menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum 

lainnya. Freise et al. (2008) menyatakan, dari perspektif sosial, pembayaran pajak 

pasti digunakan untuk membiayai fasilitas atau aset publik. Pajak merupakan 

kewajiban pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah. Dari sudut pandang rakyat 

sendiri sebagai pembayar pajak, membayar pajak merupakan suatu bentuk 

pengabdian dan dukungan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan 

yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. 

Pemerintah Indonesia sendiri dari tahun ke tahun semakin gencar melakukan 

optimalisasi pajak. Menurut Waluyo (2011) salah satu cara untuk mewujudkan 

kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali 

sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berusaha memperbaiki sistem perpajakan 

menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak. 

Pemerintah juga berusaha meningkatkan tax ratio secara bertahap untuk 

mengoptimalkan pemasukan dari pajak. Usaha peningkatan tax ratio ini dilakukan 
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secara bertahap dan hati-hati dengan memperhatikan keadaan ekonomi Negara 

Indonesia dan juga ekonomi dunia. 

Salah satu usaha pemerintah meningkatkan tax ratio adalah dengan kebijakan 

yang bisa mendorong pengusaha dalam negeri berkembang dan memajukan 

usahanya. Salah satu kebijakan perpajakan yang mendorong pengusaha dalam negeri 

untuk giat mengembangkan usahanya adalah kebijakan tentang insentif penurunan 

pajak badan dalam negeri yang tertuang dalam 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 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.”  

Tidak hanya dengan insentif penurunan tarif pajak, pemerintah juga melakukan 

penyederhanaan perhitungan pajak dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 

yang berisi tentang penyederhanaan perhitungan pajak dimana wajib pajak badan 

yang memiliki penghasilan dari usaha tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun 

dikenakan tarif pajak sebesar 1%. 

Dengan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah ini diharapkan 

menguntungkan bagi wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan dapat 

meningkat, dan juga diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pajak yang ada. Hal 
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tersebut diharapkan berakibat pada meningkatnya pendapatan pemerintah dari 

pemungutan pajak. 

Namun usaha optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah ini juga 

memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala optimalisasi penerimaan pajak oleh 

pemerintah adalah penghindaran pajak atau segala sesuatu yang dilakukan perusahaan 

untuk meminimalkan biaya pajak perusahaan.  

Salah satu wajib pajak di Indonesia adalah perusahaan bisnis. Pajak yang 

dibayar oleh perusahaan bisnis didasari dari perolehan laba perusahaan itu sendiri. 

Hal ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak 

secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Lanis dan Richardson (2012) 

menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan 

perusahaan. Tindakan manajer didesain semata-mata untuk meminimalkan pajak 

perusahaan dengan kegiatan penghindaran pajak untuk mendapatkan laba yang lebih 

besar, karena pajak bagi perusahaan adalah beban yang mengurangi laba bersih 

perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan pemerintah yang bertujuan memaksimalkan 

pendapatan pajak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.  

Bagi perusahaan, kegiatan penghindaran pajak dapat menghasilkan biaya dan 

manfaat yang signifikan. Kegiatan penghindaran pajak ini akan berpengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Karena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak 

akan mengurangi penerimaan negara sebagai salah satu tujuan dalam rangka 

pembiayaan fasilitas publik. Penghindaran pajak mempunyai beberapa istilah dalam 

penyebutannya yaitu agresivitas pajak dan manajemen pajak atau perencanaan pajak. 
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Di Indonesia, hadirnya berbagai perusahaan bisnis memberikan dampak 

dalam pembangunan stabilitas perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat 

dalam peran perusahaan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Hadirnya peran 

perusahaan di tengah-tengah masyarakat memberikan kontribusi riil akan salah satu 

permasalahan nasioanal yaitu pengangguran. Perusahaan menggerakkan masyarakat 

yang berada di sekitar perusahaan untuk melakukan aktifitas yang bersifat produktif 

yaitu bekerja. Secara langsung maka peran perusahaan adalah hubungan erat dalam 

menciptakan stabilitas perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran di 

Indonesia.   

Dalam perspektif lain, eksistensi perusahaan menimbulkan berbagai dampak 

negatif (negative externalities) terhadap lingkungan dan pranata sosial sekitarnya, 

seperti: menimbulkan degradasi lingkungan (pencemaran, tindakan kesewenangan, 

produk makanan haram, polusi udara, radiasi, peningkatan penyebaran virus, dan 

sejenisnya), yang berakhir pada timbulnya masalah sosial dan politik. Olek karena 

itu, pembagian tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat 

semakin penting, agar terjadi keseimbangan antara eksploitasi dengan social 

responsibility.    

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat didefinisikan dengan banyak 

cara, salah satunya adalah bagaimana perusahaan memperhatikan dampak sosial dan 

lingkungan dalam lingkup operasinya, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan 

kerugiannya (Pemerintah UK, 2004, hal. 3, dalam Lanis dan Richardson, 2012), dan 

menurut Holme dan Watts (2006) CSR merupakan tindak lanjut dari komitmen 
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perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi untuk pengembangan ekonomi 

untuk meningkatkan kualitas hidup baik bagi pekerja dan keluarganya, komunitas 

lokal, maupun masyarakat dalam lingkungan luas pada umumnya. Lanis dan 

Richardson (2012), menjelaskan bahwa CSR merupakan faktor kunci kesuksesan dan 

kelangsungan hidup perusahaan.  

Di Indonesia CSR merupakan sesuatu yang  tidak wajib (voluntary) dilakukan 

oleh perusahaan. Namun bagi beberapa perusahaan di Indonesia CSR merupakan 

sebuah hal yang wajib dilakukan (mandatory). 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. Akibatnya, perusahaan yang 

menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan 

CSR. 

Penelitian tentang hubungan antara penghindaran pajak dengan CSR sudah 

diteliti terlebih dahulu oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda-beda (mix). 

Diantaranya Lanis dan Richardson (2012) yang menemukan bahwa semakin tinggi 

tingkat tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran 
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pajak nya. Sedangkan Wahyudi (2015) dan Wijayanti et al. (2016) menemukan 

bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  

Praktik penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh profitabilitas yang 

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama 

periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas 

terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on assets. Return on Assets 

(ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, 

semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa 

keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Perusahaan yang 

memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan tax avoidance karena mampu 

mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Kurniasih dan Sari (2013) 

melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak 

dan diperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam 

membayar pajaknya. Salah satunya adalah karakteristik eksekutif. Swingly (2015) 

berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tax aggressiveness adalah 

karakter eksekutif dan ukuran perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu 

sendiri dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan 

dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin 

perusahaan bisa saja memiliki karakter risk taker atau risk averse yang tercermin dari 

besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 2012). Bila semakin tinggi risiko suatu 
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perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat risk taker. Sebaliknya, bila semakin 

rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat risk averse. 

Maharani dan Suardana (2014) menguji tentang pengaruh karakter  eksekutif 

terhadap tax avoidance, hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko perusahaan 

berpengaruh positif terhadap tax avoidance.  

Li (2013), Zhang (2012) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh 

negatif terhadap tax aggressiveness, sementara Adhikari (2006) menyatakan bahwa 

koneksi politik berpengaruh positif terhadap tax aggressiveness. Pada satu sisi, 

koneksi politik dapat juga digunakan untuk membantu mengurangi kemungkinan 

pemeriksaan pajak atau mengurangi sanksi pajak dengan memanfaatkan koneksi 

dengan pemerintah (Li, 2013). Namun, pada sisi lain adanya koneksi politik juga 

memberikan manfaat akan pembayaran pajak yang lebih besar kepada pemerintah. 

Koneksi politik sering terjadi di negara-negara berkembang dengan 

perlindungan hak milik lemah, termasuk salah satunya di Indonesia (Fisman, 2001 

dalam Pranoto dan Widagdo, 2016). Pada negara Indonesia, koneksi politik sudah 

menjadi hal yang umum dilakukan. Umumnya adalah dengan menempatkan orang 

yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah ke dalam struktur organisasi 

perusahaan, baik komisaris maupun direksi. Hal ini sering terjadi pada perusahaan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengisian sejumlah komisaris BUMN yang 

memiliki koneksi politik dengan pemerintah sudah dilakukan sejak rezim presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono, yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2014. 

Koneksi politik juga tampak jelas pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, 
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dengan mengangkat komisaris BUMN yang berasal dari partai politik ataupun 

relawan untuk menduduki jabatan sebagai komisaris BUMN. Hal ini menunjukkan 

bahwa koneksi politik merupakan hal yang umum terjadi dalam struktur organisasi 

perusahaan BUMN di Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah juga menyadari 

bahwa pemilihan direksi maupun komisaris juga memperhatikan keahlian dan 

kompetensi dari pihak yang menduduki jabatan tersebut serta melakukan uji dan 

kelayakan untuk menduduki suatu posisi dalam organisasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa pemerintah juga memiliki kepentingan agar BUMN tersebut berkontribusi 

positif bagi negara. Salah satu kontribusi yang diinginkan adalah melalui pembayaran 

pajak kepada negara. Direktorat Jenderal Pajak juga mengapresiasi setoran pajak 

yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan BUMN dengan memberikan 

penghargaan bagi BUMN pembayar pajak terbesar. Hal ini tentu juga menjadi citra 

yang positif bagi para pejabat di suatu BUMN yang semakin menguatkan koneksi 

politiknya. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian lebih lanjut yang menghubungkan 

kelima variabel tersebut, yaitu penghindaran pajak, corporate social responsibility, 

profitabilitas, karakteristik eksekutif dan koneksi politik masih diperlukan. Selain itu, 

penelitian ini menggunakan beberapa sektor perusahaan BUMN. Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Coporate 

Social Responsibilty, Profitabilitas, Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik 

Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang 

Terdaftar di BEI selama tahun 2011-2015)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Penghindaran 

Pajak? 

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak? 

3. Apakah Karakteristik Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak? 

4. Apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap 

Penghindaran Pajak. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap 

Penghindaran Pajak. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Karakteristik Eksekutif 

terhadap Penghindaran Pajak. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Koneksi Politik terhadap 

Penghindaran Pajak. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi beberapa pihak, antara lain: 



10 
 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

referensi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literatur 

terkait penelitian tentang Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, 

Karakteristik Eksekutif, Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan 

sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak 

agar tidak tergolong dalam penghindaran pajak. 

b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan 

mengenai keadaan perusahaan melalui pengungkapan CSR, profitabilitas, 

karakteristik eksekutif dan koneksi politik serta tindakan perusahaan 

terhadap pihak pemerintah guna membantu dalam menentukan keputusan 

untuk berinvestasi. 

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat memberikan masukan 

dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan penghindaran 

pajak  mengingat masih tingginya kegiatan penghindaran pajak di 

Indonesia. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. 

Sistematika ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini mengkaji tinjauan teori dan beberapa penelitian terdahulu. Bab ini juga 

menjelaskan kerangka pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian dan hubungan 

antar variabel penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi metode penelitian yang menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi 

operasionalnya, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.  

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan 

interpretasi hasil statistik.  

BAB V PENUTUP  

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya. 

Dalam bab ini juga disebutkan tentang keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk 

penelitian selanjutnya. 


