
 

Sarah Pertiwi, 2022 
PENGARUH ORIENTASI PERUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN PRODUK DAN TANGGUNG JAWAB 
LINGKUNGAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2020) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pajak adalah iuran yang dipungut pemerintah terhadap masyarakat sesuai 

dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yang bersifat memaksa dengan 

tujuan untuk membiayai setiap pengeluaran negara yang digunakan untuk 

pembangunan negara. Pajak sebuah instrument yang menandai relasi negara 

dengan warga negara dan segenap subyek hukum yang dikenai kewajiban pajak 

menurut undang-undang. Manfaat pajak adalah untuk membiayai pembangunan 

negara sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fungsi utama pajak 

yaitu fungsi budgetair yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin 

maupun pembangunan negara dan fungsi reguleren yang digunakan untuk 

mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Dewi & 

Merkusiwati, 2018) 

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam membiayai 

pembangunan negara. Sekitar 82% penerimaan negara yang didapat, berasal dari 

pajak, hal ini tergambar pada postur APBN 2019, bahwa target penerimaan pajak 

sebesar 1.786,4 Triliun dari total pendapatan negara sebesar 2.165,1 Triliun1. 

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah berusaha 

untuk memaksimalkan pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak. 

Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pajak 

adalah Pajak Penghasilan (PPh). Berikut data penerimaan pajak dalam kurun waktu 

3 tahun: 

                                                             
1Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan. (2019). Buku Informasi APBN 2019. 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 61. 

http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/content/publikasi/NK APBN/2018 Buku Informasi APBN 

2019.pdf 
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Tabel 1.1  

Penerimaan Pajak Tahun 2017-2019 

    Dalam Triliun Rupiah 

Jenis Pajak 
Penerimaan Pajak  

2017 % 2018 % 2019 % 

PPH 787,7 52,6% 855,1 52,8% 894,4 50,1% 

PPN 493,9 33,0% 541,8 33,5% 655,4 36,7% 

Cukai  157,2 10,5% 155,4 9,6% 165,5 9,3% 

Bea Masuk  33,7 2,2% 35,7 2,2% 38,9 2,2% 

Bea Keluar 0,3 0,0% 3,0 0,2% 4,4 0,2% 

PBB 17,3 1,2% 17,4 1,1% 19,1 1,1% 

Pajak Lainnya 8,7 0,6% 9,7 0,6% 8,6 0,5% 

TOTAL 1498,8 100% 1618,1 100% 1786,3 100% 

Sumber: www.kemenkeu.go.id (diolah)    

 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa PPh memiliki kontribusi utama 

sekitar 50% terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut beralasan karena PPh 

memiliki konsep pemajakan World Wide Income. Konsep ini merupakan konsep 

yang pengenaan pajaknya berdasarkan domisili dimana baik wajib pajak pribadi 

ataupun badan akan dikenakan pajak di negara yang bersangkutan berdasarkan 

penghasilan yang diperoleh atau didapatkan. Pengelolaan penerimaan PPh dapat 

dimaksimalkan setiap tahunnya dengan cara menjalankan tiga pilar sistem 

perpajakan (kebijakan pajak, hukum pajak, dan administrasi perpajakan) dengan 

sebaik-baiknya ditengah kondisi semakin dinamisnya dunia usaha saat ini baik 

secara domestik maupun lintas negara (Menanda et al., 2020).  

Setiap perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk 

melaporkan dan membayar pajaknya atas kegiatan perusahaannya berdasarkan 

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Namun beban pajak yang harus dibayar 

perusahaan akan mengurangi laba yang diperoleh. Hal tersebut mendorong 

perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang terutang. Menurut Mulia et al. 

http://www.kemenkeu.go.id/
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(2019) strategi perencanaan untuk meminimalisir beban pajak ada tiga yaitu 

penghindaran (avoidance), penggelapan (evasion), Penyembunyian (sheltering). 

 Zuber & Sanders (2013) menyatakan bahwa diantara penghindaran pajak 

dan penggelapan pajak terdapat grey area yang potensial untuk melakukan 

agresivitas pajak. Adanya grey area karena masih lemahnya hukum perpajakan 

yang ada untuk mengenali transaksi yang dibuat oleh perusahaan. Menurut Frank 

et al., (2009) agresivitas pajak perusahaan adalah tindakan merekayasa pendapatan 

kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak baik 

menggunakan cara yang legal maupun tidak legal. Tujuan perusahaan melakukan  

agresivitas pajak adalah untuk mengurangi beban pajak secara agresif sehingga 

dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.  

Lanis & Richardson (2013) menjelaskan bahwa tindakan manajerial yang 

dirancang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan secara agresif menjadi 

strategi yang semakin umum dilakukan perusahaan di dunia. Meskipun kegiatan 

penghindaran pajak menguntungkan bagi perusahaan, tetapi bagi negara hal 

tersebut sangat merugikan. Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul The 

State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19 menyebutkan bahwa 

Indonesia mengalami kerugian akibat penghindaran pajak yang dilakukan baik 

perusahaan multinasional maupun yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi 

sebanyak US$ 4.78 miliar atau setara dengan Rp 67.6 triliun.2 Beberapa kasus 

penghindaran pajak yang dilakukan beberapa perusahaan di Indonesia salah 

satunya yaitu PT Adaro Energy yang dituduh melakukan penghindaran pajak akibat 

transfer pricing. Transfer pricing merupakan penentuan harga transfer sebagai 

penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

yang istimewa 3. PT Adaro melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di 

                                                             
2 Tax Justice Network. (t.t). Diakses dari: https://www.taxjustice.net/country-profiles/indonesia/ 
3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 
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Singapura sehingga PT Adaro membayar pajak US$ 125 juta atau setara Rp 1,75 

triliun lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia 4 

Perusahaan yang melakukan kegiatan agresivitas pajak masih sulit 

teridentifikasi. Menurut Geraldina (2013) perusahaan yang melakukan 

penghindaran pajak tidak selalu terlibat aktivitas agresivitas pajak, begitupun 

sebaliknya perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak, karena suatu 

alasan dapat terjerumus melakukan agresivitas pajak  

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, banyak penelitian yang 

menguji beberapa faktor yang mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak. 

Dalam konteks internasional telah menguji beberapa faktor  yang mempengaruhi 

agresivitas pajak  yaitu koneksi politik, struktur tata kelola perusahaan, kompensasi 

CEO, struktur kepemilikan, intangible asset, corporate social responsibility 

(Wahab et al., 2017; Ying et al., 2016; Richardson et al., 2013; Lanis & Richardson, 

2012). Selain itu penelitian di Indonesia yang menguji pengaruh terhadap 

agresivitas pajak diantaranya ukuran perusahaan, profitabilitas, corporate social 

responsibility, capital intensity, leverage, manajemen laba, komisaris independen, 

kompensais eksekutif, sales growth, intensitas R&D, (Handayani, 2019 ;  Oktaviani 

et al., 2021; Anggadinata et al., 2020 ; Rahayu & Kartika, 2021; Nugroho & Rosidy, 

2019) 

Kegiatan agresivitas pajak dapat diminimalisir apabila perusahaan memiliki 

orientasi ke masa depan. Perusahaan yang berorientasi masa depan akan melakukan 

kinerja yang berkelanjutan (sustainability), sehingga perusahaan akan patuh 

terhadap peraturan yang berlaku. Dengan mematuhi hukum yang ada perusahaan 

akan memperoleh legitimasi dimana hal tersebut akan menentukan kelancaran 

aktivitas perusahaan dalam jangka panjang karena ketika perusahaan telah 

menjalankan kewajibannya kepada konsumen dan masyarakat sekitar, perusahaan 

                                                             
4 Sugianto, D. (2019). Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Ditudukan ke Adaro. [Online]. Diakses 
dari: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-
pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro 
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mengharapkan perusahaannya bisa berjalan lancar dan didukung oleh pemerintah 

karena taat terhadap hukum (Gomulia et al., 2014). Sehingga perusahaan yang taat 

terhadap hukum akan unggul dibandingkan perusahaan lainnya seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Santoso (2013) menyatakan strategi perusahaan agar unggul 

secara kompetitif adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan 

pengembangan serta perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. 

Berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian ini berfokus pada pengembangan 

produk dan tanggung jawab lingkungan perusahaan dimana apabila perusahaan 

melakukan dua hal tersebut maka tidak akan melakukan agresivitas pajak  

Semakin ketat persaingan di era global, perusahaan akan berusaha untuk 

mempertahankan keberlangsungan perusahaannya. Keberlangsungan perusahaan 

dapat di definisikan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan stabil dalam semua 

aspek. Menurut Wardana (2018) cara untuk mempertahankan keberlangsungan 

perusahaan yaitu memiliki keunggulan kompetitif atas pesaing yang dapat 

diperoleh dengan melakukan inovasi. Inovasi menjadi tuntutan zaman, karena 

konsumen membutuhkan produk yang inovatif, sehingga perusahaan akan 

memiliki keunikan tersendiri dari produk yang dihasilkan (Anjelina et al., 2019).  

Menurut Global Innovation Indeks (GII) yang merupakan sebuah proyek 

yang melakukan pengukuran inovasi, menyatakan bahwa Indonesia berada di 

peringkat 85 dari 131 negara dalam kemampuan inovasi. Apabila dibandingkan 

dengan negara lain yang termasuk dalam kelompok ekonomi yang berpenghasilan 

menengah bawah, tercatat bahwa Indonesia berada di peringkat 9 dari 29 negara 

dalam kemampuan inovasi. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi indeks 

inovasi Indonesia masih berada di bawah negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia 

peringkat 33, Vietnam peringkat 42, Thailand peringkat 44, dan Philiphina 

peringkat 505.   

                                                             
5Dutta, S., Lanvin, B., & Wunsch-Vincent, S. (2020). The Global Innovation Index 2020: Who Will 

Finance Innovation? In World Intellectual Property Organization. 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019-chapter1.pdf 
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Cheng et al. (2021) menyatakan bahwa inovasi produk adalah proses 

mengeluarkan ide-ide baru menjadi sebuah produk atau mengembangkan ide 

terhadap suatu produk sehingga menambah nilai terhadap produk tersebut. 

Perusahaan yang mengembangkan inovasi akan mengutamakan aspek Learning & 

Development untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Inovasi mencakup dua hal, 

pertama untuk melakukan inovasi perusahaan mengeluarkan biaya penelitian dan 

pengembangan atau disebut juga dengan research and development (R&D). Kedua, 

biaya R&D yang dikeluarkan akan menghasilkan aset tidak berwujud. Pada 

penelitian ini hanya berfokus pada biaya riset dan pengembangan 

Perusahaan yang berorientasi masa depan, akan berani untuk melakukan 

penelitian dan pengembangan pada produknya meskipun pengeluaran tersebut 

belum tentu dapat dikapitalisasi menjadi aset tidak berwujud. PSAK 19 yang 

mengatur mengenai aset tidak berwujud menyatakan bahwa pada tahap 

riset/penelitian, perusahaan tidak boleh mengakui aset tidak berwujud. Pengeluaran 

untuk riset akan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan pada tahap 

pengembangan aset tidak berwujud bisa diakui jika masuk kedalam kriteria 

tertentu6. Sehingga bagi perusahaan yang melakukan penelitian dan pengembangan 

pada produknya menandakan bahwa perusahaan tersebut memperhatikan 

bagaimana memperoleh laba dalam jangka panjang dengan pengeluaran yang 

dilakukan saat ini dimana pengeluaran riset dan pengembangan tersebut belum 

pasti diakui menjadi aset tidak berwujud.  

Lee (2018) menyatakan bahwa pengeluaran R&D menjadi indikator kunci 

tentang seberapa inovatif suatu industry dan sangat penting untuk perkembangan 

perusahaan yang berkelanjutan dimasa depan. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 769/KMK.04/1990 tentang Perlakuan Perpajakan atas Biaya 

Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) yang dilakukan 

Perusahaan menyatakan bahwa ada tiga kategori perlakuan perpajakan atas biaya 

R&D yaitu pertama, biaya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

                                                             
6 PSAK 19 (Revisi 2009) 
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perpajakan harus disusutkan/ diamortisasi seperti gedung untuk penelitian dan 

pengembangan, kedua adalah biaya yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan merupakan biaya usaha sehari-hari, seperti biaya pegawai 

yang melakukan penelitian serta bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian dan 

pengembangan, dan ketiga adalah biaya-biaya R&D selain biaya yang disebutkan 

misalnya biaya konsultan yang memborong pekerjaan litbang yang jumlahnya 

cukup material.  

Berdasarkan peraturan yang ada dapat dilihat bahwa peraturan perpajakan 

di Indonesia mengenai penelitian dan pengembangan sangat ketat sehingga 

perusahaan akan menjadi berhati-hati dalam membayar pajak, karena tidak semua 

pengeluaran penelitian dan pengembangan dapat menjadi biaya yang bisa 

dikurangkan. Menurut  Cheng et al (2021) dan Cheng et al (2018) menyatakan 

bahwa biaya R&D tidak mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran 

pajak secara agresif tetapi dengan adanya aktivitas R&D, perusahaan bisa 

melakukan penghematan pajak karena adanya pengurangan pajak. Sehingga 

semakin tinggi biaya R&D yang dikeluarkan maka akan semakin rendah terjadinya 

aktivitas agresivitas pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Cheng et al (2021) menyatakan bahwa biaya R&D tidak mendorong perusahaan 

untuk melakukan upaya penghindaran pajak.  

Selain bersaing dalam melakukan inovasi, perusahaan tidak melakukan 

upaya agresivitas pajak adalah perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak 

lingkungan dari aktivitas perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak 

kasus yang terjadi mengenai pencemaran atau pengrusakan lingkungan yang 

dilakukan perusahaan akibat dari aktivitas bisnisnya. Seperti kasus yang baru saja 

terjadi bahwa salah satu perusahaan tekstil yaitu PT Kamarga Kurnia Textile 

Industri (KKTI) dinyatakan bersalah karena telah mencemari lingkungan Daerah 

Aliran Sungai Citarum dan dihukum serta dikenakan denda sebesar Rp 16,263 
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miliar.7 Keadaan tersebut menggambarkan bahwa perusahaan tidak lagi hanya 

berfokus pada aspek ekonomi yang dicerminkan dalam kondisi keuangan saja 

(single bottom line), tetapi juga perusahaan harus menerapkan konsep triple bottom 

line yaitu perusahaan yang memperhatikan tiga aspek yaitu profit, people, dan 

planet (Hasanah & Destalia, 2018). Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan 

tidak hanya fokus untuk memperoleh laba dengan maksimal, tetapi juga 

berkontribusi langsung untuk mensejahterakan masyarakat.   

Tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yaitu dengan melakukan 

program-program dari segi aspek sosial dan lingkungan atau bisa disebut juga 

Corporate Social Responsibility (CSR). Program-program yang dilakukan akan 

diapresiasi oleh masyarakat dan konsumen sehingga perusahaan akan memiliki 

kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Kepercayaan ini membuat konsumen 

menjadi loyal kepada perusahaan. Program-program yang dilakukan perusahaan 

dilaporkan dalam sustainability reporting. Dalam sustainability reporting 

perusahaan mengungkapkan informasi mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan 

sosial perusahaan. Pengungkapan sosial di Indonesia termasuk CSR sudah dalam 

kategori mandatory disclosure artinya pengaturan CSR sudah dipaksakan oleh 

pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku (Pisteo et al., 2020) 

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan akan mengungkapkan informasi 

perusahaannya untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat bahwa seluruh 

aktivitas perusahaannya tidak merugikan masyarakat sekitar. Sudah banyak 

penelitian yang membahas mengenai pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lanis & Richardson (2012) menyatakan 

bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR maka semakin rendah tingkat 

agresivitas pajak. Gerardo B. S. Dewangga (2020) juga mengatakan bahwa 

                                                             
7Arumingtyas, L. (2020). Dua Perusahaan Cemari DAS Citarum Kena Hukum Rp16.26 Miliar. 

[Online]. Diakses dari: https://www.mongabay.co.id/2020/03/04/dua-perusahaan-cemari-das-

citarum-kena-hukum-rp1626-miliar/  

 

https://www.mongabay.co.id/2020/03/04/dua-perusahaan-cemari-das-citarum-kena-hukum-rp1626-miliar/
https://www.mongabay.co.id/2020/03/04/dua-perusahaan-cemari-das-citarum-kena-hukum-rp1626-miliar/
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perusahaan yang memiliki rating CSR yang tinggi memiliki kecenderungan tidak 

melakukan penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Apriani 

(2018) mengatakan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. Wijayanti et al. (2016) juga mengatakan bahwa semakin tinggi 

perusahaan mengungkapkan CSR maka akan semakin rendah tingkat penghindaran 

pajak. Namun sebagian besar penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh CSR 

terhadap penghindaran pajak dilakukan pengukuran secara keseluruhan. Huseynov 

& Klamm (2012) menyatakan bahwa penelitian yang menggunakan CSR dengan 

pengukuran secara keseluruhan masih kurang meyakinkan karena dapat 

mengakibatkan pengaruh dari masing-masing lingkup CSR. Sehingga Hillman & 

Keim (2001) menyarankan agar meneliti CSR dengan lingkup terpisah. 

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini tidak menggunakan pengukuran CSR 

secara keseluruhan melainkan hanya menggunakan pengukuran di lingkup 

lingkungan. Sari & Tjen (2016) menemukan hasil bahwa kinerja lingkungan 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Fallan & Fallan (2019) juga 

mengatakan perusahaan yang mengungkapkan pelaporan lingkungan wajib maka 

akan memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap perpajakan sehingga menghindari 

aktivitas agresivitas pajak.   

Berdasarkan penelitian sebelumnya, masih adanya ketidakkonsistenan pada 

hasil penelitian yang berhubungan dengan inovasi. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Dinca & Fitriana (2019) yang menyatakan bahwa Biaya R&D tidak 

berpengaruh terhadap agresivitas harga transfer. Selain itu di Indonesia banyak 

peneliti yang mengukur inovasi dengan proksi intangible asset, tetapi yang 

mengukur inovasi dengan proksi biaya R&D masih sedikit, dan biaya R&D jarang 

diteliti apabila dikaitkan dengan agresivitas pajak. Sedangkan untuk tanggung 

jawab lingkungan, masih adanya ketidakkonsistenan terhadap penelitian 

sebeumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ismail & Laksito (2020) 

menyatakan bahwa CSR pada lingkup lingkungan berpengaruh positif terhadap 

agresivitas pajak. Renselaar (2016) juga meyatakan bahwa CSR lingkup 
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lingkungan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Orientasi Perusahaan Dalam Pengembangan Produk dan 

Tanggung Jawab Lingkungan Terhadap Agresivitas pajak (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimana pengaruh pengembangan produk terhadap upaya 

perusahaan melakukan agresivitas pajak  

1.2.2 Bagaimana pengaruh tanggung jawab lingkungan terhadap upaya 

perusahaan melakukan agresivitas pajak  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisa mengenai: 

1.3.1 Untuk menguji pengaruh pengebangan produk terhadap upaya 

perusahaan melakukan agresivitas pajak  

1.3.2 Untuk menguji pengaruh tanggung jawab lingkungan terhadap 

upaya perusahaan melakukan agresivitas pajak  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk banyak pihak baik 

pihak yang membaca untuk menambah wawasan, maupun bagi pihak yang terkait 

penelitian didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini memberi manfaat untuk peneliti selanjutnya 

karena penelitian ini dapat mengisi ketidaktersediaan literature 
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sebelumnya yang mengkaji mengenai pengembangan produk yang 

diukur dengan biaya R&D, serta tanggung jawab lingkungan dan 

agresivitas pajak secara komprehensif sehingga penelitian ini akan 

memberikan studi literature tambahan untuk kajian tersebut. 

 

1.4.2 Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Fiskus 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi fiskus untuk 

memperhatikan aspek biaya R&D dan biaya lingkungan dalam 

pemeriksaannya sehingga dapat meminimalisir adanya aktivitas 

agresivitas pajak. 

 

b. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini memberikan manfat bagi perusahaan untuk 

bisa mengatur perubahan dengan baik sehingga terhindar dari upaya 

penghindaran pajak. Selain itu penelitian ini mendorong perusahaan 

agar tidak hanya memprioritaskan laba yang harus diperoleh dalam 

jangka pendek, tetapi juga melakukan kegiatan bisnis yang dapat 

menguntungkan dalam jangka panjang baik untuk perusahaan 

maupun untun lingkungan sekitar.  
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