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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan dan menganilisis pengaruh variabel 

Corporate Social Responsibility (CSR), Ukuran Perusahaan dan Tingkat Hutang 

(Leverage) terhadap Agresivitas Pajak. Populasi pada penelitian ini adalah 

perusahaan industri dasar dan kimia (sub sektor logam dan sejenisnya) yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011–2015. Pemilihan sampel 

menggunakan metode Purposive Sampling dan mendapatkan 6 perusahaan yang 

lulus kriteria pemilihan sampel. Variabel bebas adalah corporate social 

responsibility index (CSRI) sebagai ukuran tingkat pengungkapan CSR, logaritma 

natural asset (LNTA) sebagai ukuran dari ukuran perusahaan, dan Leverage (DR) 

sebagai ukuran dari tingkat hutang perusahaan. Variabel terikat adalah Effective 

Tax Rate sebagai ukuran dari Agresivitas Pajak. Penelitian ini menggunakan  data 

sekunder dari laporan tahunan perusahaan yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. 

Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai 

teori pendukungnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa CSR tidak 

berpengaruh  terhadap agresivitas pajak, ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak dan tingkat hutang berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak.  

 

Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Corporate Social Responsibility, Ukuran 

Perusahaan, Leverage 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine and analyze the effect of corporate 

social responsibility, size, and leverage affected tax aggressiveness. Population of 

this research is manufacturing companies base and chemical sector (sub sector 

metal and sort) listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) between 2011–2015. 

Sampling method that used is purposive sampling method and obtained 6 

companies which pass selection criteria samples. The independent variable are 

Corporate Social Responsibility Index (CSRI) as a measure of the level of CSR 

disclosure, Natural Logarithm of total assets (LNTA) as a measure of the size of 

the company, and Leverage (DR) as a measure of debt ratio. The dependent 

variable is effective tax rate as a measure of tax aggressiveness. This study uses 

secondary data that obtained from companies annual report that available on 

Indonesia Stock Exchange. The hypothesis in this study was based on previous 

research and supporting theory. The results showed that Corporate Social 

Responsibility and Size have no significant effect to tax aggressiveness, while 

Leverage has a significant effect to tax aggressiveness. 

 

Keywords: Tax Aggresiveness, Corporate Social Responsibility, Size, Leverage 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendapatan negara merupakan tulang punggung suatu negara di dalam 

proses pembangunannya. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan dalam 

negeri dan hibah yang diterima oleh suatu negara yang digunakan untuk 

membiayai belanja negara. Indikator dari penerimaan dalam negeri adalah 

penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Pajak merupakan 

salah satu indikator penting didalam pendapatan negara hal ini dapat dilihat 

dari komposisi penerimaan pajak negara yang memiliki persentase terbesar 

dari total pendapatan negara yang diterima setiap tahunnya. Dapat dilihat pada 

grafik 1.1 mengenai besarnya penerimaan pajak negara berdasarkan penelitian 

BPS pada tahun 2007-2016 sebagai berikut: 

Grafik 1.1 Penerimaan Pajak Negara 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Series1 490,98 658,70 619,92 723,30 873,87 980,51 1,077, 1,146, 1,489, 1,565,
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Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016. Data diolah oleh peneliti. 
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Dalam periode 2007-2016 terus terjadinya kenaikan penerimaan pajak 

dari tahun ke tahun tetapi pada tahun 2009 mengalami penurunan yang 

dikarenakan krisis ekonomi global. Realisasi penerimaan pajak negara pada 

tahun 2007 sebesar Rp 490.000 Milyar yang setara dengan 69,3% dari 

pendapatan negara. Penerimaan pajak negara pada tahun 2008 sebesar Rp 

658.701 Milyar yang setara dengan 67,1% dari pendapatan negara. 

Penerimaan pajak negara pada tahun 2009 sebesar Rp 619.922 Milyar yang 

setara dengan 73,0% dari pendapatan negara. Penerimaan pajak negara pada 

tahun 2010 sebesar Rp 723.307 Milyar yang setara dengan 72,6% dari 

pendapatan negara. Penerimaan pajak negara pada tahun 2011 sebesar Rp 

873.874 Milyar yang setara dengan 72,1% dari pendapatan negara. 

Penerimaan pajak negara pada tahun 2012 sebesar Rp 980.518,1 Milyar yang 

setara dengan 73,2% dari pendapatan negara. Penerimaan pajak negara pada 

tahun 2013 sebesar Rp 1.077.306,7 Milyar yang setara dengan 74,8% dari 

pendapatan negara. Penerimaan pajak negara pada tahun 2014 sebesar Rp 

1.146.865,8 Milyar yang setara dengan 73,9% dari pendapatan negara. 

Penerimaan pajak negara pada tahun 2015 sebesar Rp 1.489.255,5 Milyar 

yang setara dengan 84,5% dari pendapatan negara. Penerimaan pajak negara 

pada tahun 2016 sebesar Rp 1.565.784,1 Milyar yang setara dengan 84,7% 

dari pendapatan negara. 
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Grafik 1.2 Perbandingan Rasio Pajak Negara di ASEAN 

 

Dengan semakin bertambahnya pendapatan negara Indonesia seharusnya 

rasio pajak yang diterima juga berbanding lurus dengan perbandingan rasio 

pajak negara yang tergabung di ASEAN, tetapi dapat dilihat dari grafik 1.2 

bahwa perbandingan rasio pajak Negara Indonesia masih terbilang fluktuatif 

yang lebih cenderung mengalami penurunan sehingga menyebabkan Indonesia 

selalu memiliki rasio yang dibawah rata-rata dari perbandingan rasio pajak. 

Dengan naiknya target pembangunan dalam RAPBN (Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) oleh pemerintah, sehingga 

mendorong pemerintah untuk menaikan pendapatan negara yang berasal dari 

pendapatan pajak. Target dan sasaran pembangunan yang direncanakan 

merupakan manifestasi dari visi-misi Presiden, yang dimaksudkan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Secara teknokratis, RAPBN tahun 2016 

direncanakan lebih realistis, baik dari sisi asumsi dasar ekonomi makro, target 

Sumber: International Monetary Fund 
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pendapatan negara, maupun belanja negara. Berdasarkan hasil pembahasan 

antara Pemerintah dengan DPR, asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 

tahun 2016 ditetapkan dan disepakati sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%; 

2. Tingkat Inflasi sebesar 4,7%; 

3. Nilai tukar rupiah rata-rata RP 13.900/USD 

4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5%; 

5. Harga minyak mentah Indonesia rata-rata USD50/barel; 

6. Lifting minyak rata-rata 830 ribu barel/hari; dan 

7. Lifting gas rata-rata 1.155 ribu barel setara minyak. 

Asumsi dasar ekonomi makro tersebut ditetapkan dengan 

mempertimbangkan perkembangan terkini dan prospek perekonomian,serta 

berbagai tantangan di tahun 2015 dan 2016, baik yang berasal dari dalam 

negeri maupun luar negeri. Dengan didasarkan kondisi terkini serta langkah-

langkah yang akan dilakukan ke depan, APBN tahun 2016 diharapkan dapat 

mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan di tahun 2016 secara 

lebih efektif, efisien, dan berkualitas. 
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Tabel 1.1 Rincian APBN tahun 2016 

 

 

Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar 

Rp1.822,5 triliun, atau Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam 

RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut 

bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp273,8 triliun (rasio penerimaan 

negara terhadap PDB atau tax ratio dalam tahun 2016 sebesar 13,11 persen). 

Langkah untuk mencapai target perpajakan didasarkan atas beberapa 

kebijakan, antara lain melalui kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi 

penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha, 

kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas 

ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat, kebijakan 

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
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penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan 

nilai tambah industri nasional, dan kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk 

mengendalikan konsumsi barang kena cukai. (www.kemenkeu.go.id). 

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi 

keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara untuk 

mengurangi biaya pajak. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan 

menjadi agresif dalam perpajakan (Chen, et al., 2010). Menurut Sagala dan 

Ratmoko (2015), terdapat perbedaan perspektif tentang pajak antara 

pemerintah dengan manajemen perusahaan. Bagi pemerintah, pajak yang 

dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama. 

Sebaliknya, bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak merupakan 

biaya yang akan mengurangi pendapatan. Perbedaan inilah yang menyebabkan 

tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan 

pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Pajak 

dibayarkan kepada Negara oleh rakyat dengan dipaksakan dan tidak mendapat 

timbal balik secara langsung, selanjutnya akan digunakan untuk pembiayaan 

negara (Soemitro dalam Ida dan Naniek, 2015). Menurut Ida dan Naniek 

(2015), pajak merupakan beban yang harus dibayar bagi para wajib pajak. 

Wajib pajak pribadi maupun badan, dikenakan pajak atas penghasilan yang 

diterima. Pajak mengurangi total pendapatan atau laba bersih yang diterima 

oleh wajib pajak. Hal tersebut menyebabkan perusahaan selalu mencari cara 

untuk menghindari beban pajaknya. 
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Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai perubahan 

Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 (UU KUP) yang berbunyi bahwa pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perusahaan menilai bahwa 

pajak yang harus dibayarkan merupakan suatu beban yang harus dibayarkan 

oleh perusahaan dan memotong laba bersih perusahaan tersebut, sehingga 

sebagian besar perusahaan enggan untuk membayar pajak yang bersifat 

memaksa dan melakukan berbagai strategi dalam mengurangi beban pajak 

tersebut. 

Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai semua upaya yang dilakukan 

oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya 

dibayar oleh perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012). Perusahaan yang 

merupakan wajib pajak, menganggap bahwa pajak merupakan beban yang 

akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan 

untuk mencari cara mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, sangat 

dimungkinkan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan (Suyanto et al 

dalam Tiara dan Wijaya, 2015). Tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan 

baik secara legal (tax avoidance) dan secara illegal (tax evation). Walau tidak 

semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak 
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celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif 

terhadap pajak (Frank, et al dalam Suyanto dan Supramono, 2012). 

Faktor yang menjadi salah satu perhatian penelitian terdahulu adalah 

Corporate Social Responsibility. Dunia usaha sangatlah berperan penting di 

dalam mendorong pertumbuhan industri nasional saat ini, sehingga 

perusahaan dituntut agar juga mempertimbangkan pula faktor lingkungan. 

Suatu perusahaan dinilai baik bukan hanya dari besarnya laba yang dihasilkan, 

melainkan juga adanya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekitar dan 

kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan perusahaan akan 

berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya 

dalam melaksanakan kegiatan operasional. Sesuai dengan konsep John 

Elkington pada tahun 1997 tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 3 

dimensi utama yaitu mencari keuntungan (profit) bagi perusahaan, 

memberdayakan masyarakat (people), dan memelihara kelestarian alam dan 

bumi (planet). 

Menurut Setiadji (2010) mengatakan bahwa selama ini perusahaan 

beranggapan memiliki dua beban yang sama yaitu beban pajak dan beban 

CSR. Pada dasarnya kedua beban tersebut digunakan untuk mensejaterahkan 

masyarakat. Namun agar perusahaan tidak memiliki dua beban maka 

perusahaan mulai mencari cara untuk meminimalkan pajak perusahaan 

melalui kegiatan agresivitas pajak. Tindakan tersebut tentu tidak sesuai 

dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu untuk menutupi tindakan tersebut 

perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya lebih besar kepada 
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masyarakat untuk mengubah presepsi dan memperoleh legitimasi dari 

masyarakat. Lanis dan Richardson (2012) telah menguji secara empiris 

argumen teori legitimasi tersebut dengan meneliti pengaruh pengungkapan 

Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak. Hasilnya 

mendukung teori legitimasi bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat 

pengungkapan CSR yang tinggi cenderung rendah tingkat agresivitas 

pajaknya. Sagala dan Ratmoko (2015) menyatakan hasil analisis yang 

diperoleh menunjukkan bahwa pengaruh negatif tersebut terjadi karena 

perusahaan yang rendah tingkat pengungkapan Corporate Social 

Responsibility cenderung lebih agresif melakukan berbagai upaya agar dapat 

meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. 

Faktor Ukuran Perusahaan juga dikaitkan terhadap perilaku agresivitas 

pajak perusahaan. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa 

perusahaan besar mungkin akan lebih agresif terhadap pajak sedangkan 

perusahaan yang berukuran kecil karena perusahaan besar memiliki ekonomi 

dan kekuatan politik yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan 

berukuran kecil dan karena itu perusahaan besar dapat mengurangi beban 

pajaknya. Kuriah (2016) menyatakan bahwa hasil analisis yang diperoleh 

menunjukkan bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan maka akan semakin 

tinggi pula agresivitas pajak perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran 

perusahaan maka perusahaan mampu menggunakan sumber daya yang 

dimilikinya dan mengelola pajaknya. 
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Leverage juga menjadi bahan pertimbangan peneliti didalam tingkat 

keagresifan pajak pada perusahaan. Ida dan Naniek (2015) menyatakan bahwa 

perusahaan dengan tingkat Leverage yang tinggi tidak akan agresif dalam hal 

perpajakan karena diharapkan mampu menjaga stabilitas laba periode berjalan, 

salah satunya dengan mengalokasikan laba periode mendatang ke laba periode 

berjalan. Suyanto dan Supramono (2012) mengindikasikan bahwa perusahaan 

manufaktur memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak 

perusahaan bahkan cenderung mengarah agresif terhadap pajak. 

Penelitian ini dilakukan karena kebutuhan investor di dalam suatu 

pengambilan keputusan saat ini dinilai kurang apabila hanya mengandalkan 

laporan keuangan saja, sehingga diperlukan faktor lain yang digunakan 

investor di dalam suatu pengambilan keputusan yaitu penerapan tanggung 

jawab sosial. Penelitian ini menggunakan objek perusahaan industri dasar dan 

kimia yang merupakan salah satu jenis perusahaan yang dimaksud dalam 

undang-undang yaitu perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya 

alam, kegiatan operasional perusahaan industri dasar dan kimia dapat 

mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan apabila tujuan kegiatan 

operasionalnya hanya mementingkan keuntungan saja. Penelitian ini 

merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Roman Lanis, dan 

Grant Richardson (2012). Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh 

variabel tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan, dan tingkat hutang 

terhadap agresivitas pajak. 

Ada beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 
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Penulis mengganti variabel tingkat hutang dan ukuran perusahaan sebagai 

variabel independen. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas. 

Penulis mengambil judul “Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), 

Ukuran Perusahaan, dan Leverage (Debt to Total Asset) terhadap 

Agresivitas Pajak. 

 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Batasan penelitian harus dilakukan dengan tujuan agar penelitian dapat 

fokus pada penelitian yang sedang dilakukan serta tidak menyimpang dari 

pokok penelitian yang sedang dilakukan. Objek dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bergerak 

di bidang sektor industri dasar dan kimia (sub sektor logam dan sejenisnya) 

pada periode 2011 – 2015. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian 

yang dilakukan oleh Roman Lanis dan Grant Richardson yang berjudul 

“Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical 

analysis”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah (1) 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang bergerak di bidang sektor industri dasar dan kimia 

(sub sektor logam dan sejenisnya) pada periode 2011 – 2015 sedangkan 

penelitian sebelumnya menggunakan sampel Wajib Pajak Badan yang listing 

di Australia pada periode 2008-2009. (2) Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data panel, sedangkan untuk jenis data yang digunakan 

dalam penelitian sebelumnya adalah data cross-section (seksi silang). (3) 
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Penelitian ini mengganti variabel kontrol ukuran perusahaan dan tingkat 

hutang (leverage) dari penelitian terdahulu menjadi variabel independen. 

1.3 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di 

atas yaitu dalam konteks agresivitas pajak perusahaan adalah sering terjadinya 

upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah 

beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh perusahaan dengan 

memanfaatkan celah-celah yang ada, walaupun tidak semua tindakan yang 

dilakukan melanggar peraturan. 

Perusahaan yang merupakan wajib pajak, menganggap bahwa pajak 

merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal tersebut 

mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak yang 

dipengaruhi oleh tingkat hutang perusahaan, ukuran perusahaan, serta dampak 

sosial dan lingkungan atas tingkat agresivitas pajak yang dilakukan 

perusahaan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh corporate social responsibility terhadap 

agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang 

sektor industri dasar dan kimia (sub sektor logam dan sejenisnya) yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015? 
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2. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas 

pajak pada perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang sektor 

industri dasar dan kimia (sub sektor logam dan sejenisnya) yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015? 

3. Apakah terdapat pengaruh Leverage (Debt to Total Asset) terhadap 

agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang 

sektor industri dasar dan kimia (sub sektor logam dan sejenisnya) yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015? 

1.5 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan pembatasan 

masalah agar pembahasan tidak terlalu luas. Pembahasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini penulis mengambil objek perusahaan manufaktur 

yang bergerak dibidang sektor industri dasar dan kimia (sub sektor 

logam dan sejenisnya) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011 – 2015 yang laporan keuangannya tersedia di website 

www.idx.co.id 

2. Pada penelitian ini variabel yang akan digunakan adalah corporate 

social responsibility, ukuran perusahaan, dan leverage (debt to total 

asset). Pemilihan variabel didasarkan karena corporate social 

responsibility merupakan pengukuran perusahaan dalam 

memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara 

perusahaan tersebut beroperasi, ukuran perusahaan merupakan pondasi 

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Afif Prabowo,  Ak.-Ibs, 2018

http://www.idx.co.id/


Indonesia Banking School 

14 
 

 
 

utama perusahaan dalam mengukur aset dari perusahaan tersebut, 

sedangkan leverage (debt to total asset) merupakan rasio untuk 

menggambarkan risiko keuangan perusahaan. Ketiga variabel tersebut 

sangat melekat dengan Agresivitas Pajak. 

3. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 

perusahaan yang bergerak dibidang sektor industri dasar dan kimia 

(sub sektor logam dan sejenisnya) pada periode 2011 – 2015. 

Penggunaan data sekunder dikarenakan laporan tersebut telah 

dipublikasi dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak perusahaan. 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Corporate Social Responsibility pada perusahaan 

manufaktur yang bergerak dibidang sektor industri dasar dan kimia (sub 

sektor logam dan sejenisnya) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011 – 2015 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang 

sektor industri dasar dan kimia (sub sektor logam dan sejenisnya) yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015 berpengaruh 

terhadap tingkat keagresifan pajak pada perusahaan. 

3. Untuk mengetahui Leverage (Debt to Total Asset) manufaktur yang 

bergerak dibidang sektor industri dasar dan kimia (sub sektor logam dan 
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sejenisnya) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015 

berpengaruh terhadap tingkat keagresifan pajak pada perusahaan. 

1.7 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis, menambah ilmu pengetahuan penulis tentang pengaruh 

corporate social responsibility, ukuran perusahaan, leverage (debt to total 

asset) terhadap agresivitas pajak. 

2. Bagi Akademisi, menambah bahan referensi bagi penelitian selanjutnya 

dan memberikan bukti empiris dari teori mengenai agresivitas pajak. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya memberikan acuan untuk melanjutkan penelitian 

yang lebih mendalam tentang corporate social responsibility, ukuran 

perusahaan, leverage (debt to total asset) terhadap agresivitas pajak. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan, maka pembahasan mengenai pengaruh corporate social responsibility, 

ukuran perusahaan, dan tingkat hutang (leverage) terhadap agresivitas pajak ini 

akan dibagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membahas secara singkat mengenai gambaran-

gambaran umum yang menjadi dasar dalam dilakukannya penelitian ini. Serta 

diuraikan pula tentang alasan pemilihan judul, identifikasi masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir 

adalah sistematika penelitian. 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis membahas mengenai pembahasan pada tinjauan 

pustaka yang menguraikan teori-teori dan pengertian-pengertian dasar yang 

akan digunakan oleh penulis untuk memecahkan masalah. Selain itu, bab ini 

juga akan menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan erat dengan 

pokok pembahasan yang akan diuraikan dalam suatu landasan teori, hasil 

penilitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum dan deskripsi 

objek penilitian mengenai bidang usaha suatu badan organisasi yang akan 

diteliti, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, dan 

operasionalisasi. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai pengujian hipotesis dan hasil 

penelitian sampel berdasarkan data yang diperoleh dari pengujian tersebut 

untuk mengetahui faktor mana yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan atas penelitian 

yang dilakukan pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Stakeholder 

Teori stakeholder menyatakan bahwa suatu perusahaan memiliki 

tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka agar 

mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang akan terkena dampak 

tindakan mereka. Teori ini memfokuskan dalam mempertimbangkan 

kepentingan, kebutuhan serta pengaruh dari pada pihak-pihak yang terkait 

oleh kebijakan dan kegiatan operasi perusahaan, terutama ketika 

pengambilan keputusan perusahaan. Perusahaan harus menjaga legitimasi 

stakeholder dan meletakkannya dalam kerangka kebijakan dan 

pengambilan keputusan, agar dapat mendukung pencapaian tujuan 

perusahaan, yaitu usaha serta jaminan going concern (Adam dalam 

Kuriah, 2016). Menurut Kuriah (2016), pemerintah sebagai regulator, 

merupakan salah satu stakeholder perusahaan, sehingga perusahaan harus 

memperhatikan kepentingan pemerintah, salah satunya yaitu dengan cara 

mengikuti setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, ketaatan 

membayar pajak, dan tidak melakukan penghindaran pajak, penghindaran 

pajak merupakan suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab secara 

sosial. 
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2.1.2 Teori Legitimasi 

Menurut Rini, et al (2015), teori legitimasi menjelaskan pengungkapan 

CSR perusahaan dalam upaya untuk memperoleh pengakuan maupun 

pandangan positif dari masyarakat. Di sisi lain, political cost hypotesis 

merupakan salah satu dari tiga teori hipotesis akuntansi positif yang 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih 

prosedur akuntansi yang optimal dan mempunyai tujuan tertentu. Teori ini 

menunjukkan semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka 

semakin besar pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah 

dan semakin banyak pula tuntutan masyarakat terhadap perusahaan 

tersebut, diantaranya tanggung jawab etis seperti tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

2.1.3 Pajak 

2.1.3.1 Pengertian Pajak 

Menurut Waluyo (2013) pembangunan nasional adalah kegiatan 

yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil 

maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu 

banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu 

usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam 

pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal 
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dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai 

pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. 

Apabila membahas pengertian pajak, banyak ahli memberikan 

batasan tentang pajak, di antaranya pengertian pajak yang dikemukakan 

oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso 

Brotodiharjo (1991: 2). 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan.” 

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli 

lainnya adalah sebagai berikut. 

1. Pengertian pajak menurut Prof. Edwin R. A. Seligman dalam buku 

Essay in Taxation yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “Tax is 

compulsory contribution from the person, to the government to 

depray the expenses incurred in the common interest of all, without 

reference to special benefit conferred”. Dari definisi di atas terlihat 

adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa 

adanya manfaat yang ditujukan kepada negara tanpa adanya 

manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang. Memang 
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demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan 

untuk masyarakat. 

2. Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku The 

Economics of Public Finance memberikan batasan pajak seperti di 

atas hanya menggantikan without reference dengan little reference. 

3. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De 

Over Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan): Pajak adalah 

prestasi yang dipaksakan sebihak oleh dan terutang kepada 

pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara 

umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan 

untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 

Berdasarkan definisi dari pengertian-pengertian tersebut Waluyo 

(2013) menyimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian 

pajak, adalah sebagai berikut. 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintahan, 

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan 

untuk membiayai public investment. 
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5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan sebagai budgeter, yaitu 

mengatur. 

2.1.3.2 Fungsi Pajak 

Menurut Waluyo (2013) sebagaimana telah diketahui lekat pada 

pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak 

yaitu sebagai berikut. 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam 

negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: 

dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, 

dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. 

2.1.3.3 Jenis Pajak 

Menurut Waluyo (2013) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga 

kelompok, adalah sebagai berikut. 

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini. 

a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebannya tidak dapat 

dilimpahkan puhak lain, tetapi harus menjadi beban langsung 

Wajib Pajak yang bersangkutan. 
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Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut sifat 

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan 

pembagiannya berdasarkan cirri-ciri prinsip adalah sebagai berikut. 

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam 

arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah. 

3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut. 

a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan 

Bea Materai. 

b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
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Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan 

sektor perkotaan dan pedesaan. 

2.1.3.4 Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Waluyo (2013) cara pungutan pajak adalah sebagai berikut. 

1. Stelsel Pajak 

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, 

adalah sebagai berikut. 

a. Stelsel nyata (rill stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang 

nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada 

akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya 

telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang 

dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru 

dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil 

diketahui). 

b. Stelsel anggapan (fictive stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur 

oleh undang-undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun 

dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal 

tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang 

untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. 
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Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan 

pada keadaan yang sesungguhnya. 

c. Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung 

berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun 

besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 

Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada 

pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah 

kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, 

maka kelebihannya dapat diminta kembali. 

2. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini. 

a. Sistem Official Assessment 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment 

system adalah sebagai berikut. 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

berada pada fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 
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b. Sistem Self Assessment 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak 

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 

c. Sistem Withholding 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau 

memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

 

2.1.4 Perencanaan Pajak 

2.1.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak 

 Menurut Suandy (2011) menyatakan bahwa langkah awal dalam 

manajemen pajak adalah dengan pengumpulan dan penelitian terhadap 

peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan 

pajak yang akan dilakukan, pada umumnya penekanan perencanaan 

pajak (Tax Planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. 

Menurut Pohan (2013) perencanaan pajak adalah proses 

mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha 

sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan 

yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan 
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peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat membayar 

pajak dalam jumlah minimum. 

2.1.4.2 Tujuan Perencanaan Pajak 

Menurut Suandy (2011) tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa 

agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan 

memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan 

setelah pajak (after tax return), karena pajak merupakan unsur 

pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang 

saham maupun untuk diinvestasikan kembali. 

 Menurut Pohan (2013) secara umum tujuan pokok dari 

perencanaan pajak adalah sebagai berikut: 

1. Meminimalkan beban pajak yang terutang 

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak 

tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang 

masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar 

peraturan perpajakan. 

2. Memaksimalkan laba setelah pajak 

3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi 

pemeriksaan pajak oleh fiskus. 

4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif 

sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi: 
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a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar 

dari pengenaan sanksi administratif maupun pidana, seperti 

bunga, kenaikan denda, dan hukum kurungan atau penjara. 

b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang 

perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, 

pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan 

pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23). 

2.1.4.3 Manfaat Perencanaan Pajak 

 Menurut Pohan (2013) beberapa manfaat yang biasa diperoleh dari 

perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat: 

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur 

biaya dapat dikurangi. 

2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan 

perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas 

untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan 

dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. 

 

2.1.5 Agresivitas Pajak 

2.1.5.1 Pengertian Agresivitas Pajak 

 Pajak merupakan tambahan beban dari keuntungan yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan. Beban pajak yang dikenakan untuk 

perusahaan bukanlah jumlah yang sedikit sesuai dengan tarif yang 

ditetapkan menurut undang-undang no. 36 tahun 2008 tentang 
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perubahan keempat atas undang-undang no. 7 tahun 1983 (pasal 17) 

tentang pajak penghasilan badan yaitu sebesar 25% untuk pajak badan. 

Beban pajak yang cukup besar membuat perusahaan akan cendurerung 

melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan 

(Frank, et al dalam Suyanto dan Supramono, 2012). Agresivitas pajak 

dapat didefinisikan sebagai semua upaya yang dilakukan oleh 

manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak dari yang 

seharusnya dibayar oleh perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012).  

 Perusahaan yang merupakan wajib pajak, menganggap bahwa 

pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. 

Hal tersebut mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi 

beban pajak. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan perusahaan menjadi 

agresif dalam perpajakan (Suyanto et al dalam Tiara dan Wijaya, 2015). 

Tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan baik secara legal (tax 

avoidance) dan secara illegal (tax evation). Walau tidak semua tindakan 

yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah 

yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif 

terhadap pajak (Frank, et al dalam Krisnata dan Supramono, 2012). 

 Lanis dan Richardson (2012) mendefinisikan effective tax rate 

sebagai beban pajak penghasilan hutang pajak saat ini dibagi dengan 

pendapatan sebelum pajak akuntansi. Lanis dan Richardson (2012) juga 

menyatakan bahwa terdapat tiga alasan penting menggunakan ETR 

sebagai proksi untuk mengukur agresivitas pajak. Yang pertama bahwa 
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penelitian pajak empiris baru-baru ini menemukan bahwa ETR 

merangkum agresivitas perpajakan. Kedua, ETR juga digunakan 

sebagai proksi dalam mengukur agresivitas pajak yang paling sering 

digunakan oleh para peneliti akademis. Ketiga Perusahaan-perusahaan 

yang berusaha melakukan penghindaran pajak atau melakukan tax 

planning dengan mengurangi penghasilan kena pajak dan tetap menjaga 

laba akuntansi keuangannya memiliki nilai ETR yang lebih rendah. 

Karena itu ETR dapat digunakan dalam mengukur agresivitas pajak 

perusahaan. 

 Adapun yang menjadi proksi utama dalam penelitian ini adalah 

Effective Tax Rates (ETR) yang dihitung dari (Lanis dan Richardson, 

2012). 

    
                   

                  
 

 ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan 

yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum 

pajak yang diperoleh perusahaan. ETR diukur dengan menggunakan 

proksi model Lanis dan Richardson (2012). 

2.1.5.2 Keuntungan dan Kerugian dari Tindakan Pajak Agresif 

 Tindakan agresivitas pajak, yang mana tindakan tersebut dilakukan 

dengan cara meminimalisasi jumlah kena pajak yang didapat 

perusahaan, merupakan hal yang sering terjadi pada perusahaan-

perusahaan besar saat ini.  
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 Pajak merupakan salah satu faktor dalam memotivasi pengambilan 

keputusan dalam banyak perusahaan. Tindakan manajerial yang 

dirancang khusus untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui 

tindakan pajak yang agresif menjadi semakin umum dari pandangan 

perusahaan diseluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2012). Sebelum 

menentukan tindakan pajak agresif, pembuat keputusan selalu 

mengalami trade-off antara keuntungan dan kerugian yang akan didapat 

dari tindakan yang dilakukan. Beberapa keuntungan dalam tindakan 

pajak agresif menurut Chen et al. (2010) yaitu. 

1. Keuntungan yang paling jelas didapat dalam melakukan agresivitas 

pajak adalah berupa penghematan pajak (tax saving) yang akan 

dibayarkan perusahaan kepada negara semakin berkurang. Semakin 

besar penghematan pajak yang dilakukan maka beban pajak yang 

dikeluarkan semakin sedikit dan jumlah kas yang dimiliki 

perusahaan menjadi  lebih besar. 

2. Keuntungan bagi manajer adalah mendapatkan kompensasi dari 

pemilik atau pemegang saham (baik langsung atau tidak langsung) 

atas tindakan pajak agresif yang dilakukan. 

3. Keuntungan lainnya dalam melakukan agresivitas pajak yaitu dalam 

melakukan pengambilan keputusan. Manajer memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam melakukan rent 

extraction. Rent extraction adalah suatu tindakan manajemen yang 

mengacu kepada kegiatan dalam pengambilan keputusan dengan 

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Afif Prabowo,  Ak.-Ibs, 2018



Indonesia Banking School 

31 
 

 

mengorbankan pemegang saham atau tidak memaksimalkan 

kepentingan pemegang saham. 

 Sedangkan kerugian yang dapat ditimbulkan dari agresivitas pajak 

menurut  Chen et al. (2010) yaitu. 

1. Kerugian yang terpenting yaitu kemungkinan timbulnya penalty 

atau sanksi yang diberikan oleh petugas pajak yang merupakan 

akibat dari kemungkinan dilakukannya audit dan ditemukannya 

kecurangan-kecurangan ketika petugas pajak melakukan 

pemeriksaan. 

2. Memiliki potensi dalam memunculkan biaya-biaya non-pajak 

lainnya yang dapat menurunkan harga saham dikarenakan jika 

manajer melakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan 

tindakan pajak yang agresif tersebut merupakan tindakan rent 

extraction yang dapat merugikan pemegang saham. 

3. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak dan 

perusahaan keluarga lebih memperhatikan persepsi investor untuk 

kelangsungan bisnisnya. 

2.1.6 Variabel Independen 

2.1.6.1 Corporate Social Responsibility 

2.1.6.1.1 Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

 Setiap tahap pengelolaan CSR harus didasari kajian dan penilaian 

yang teliti. Hasil kajian yang baik akan mendukung perumusan 

rencana kegiatan yang andal. kajian dan penilaian juga menjadi 
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landasan pelaksanaan kegiatan, sekaligus sumber untuk pemantauan 

dan evaluasi keberhasilan program CSR. Atas dasar 

inilah assessment kuantitatif maupun kualitatif perlu diutamakan. 

Kajian dan Penilaian itu meliputi (csrindonesia.com). 

1. Penilaian Sosial dan Lingkungan untuk Pengambilan Keputusan 

Investasi (Social and Environmental Aspects of Investment 

Screening); 

2. Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan Proyek (Social and 

Environmental Impacts Assessment); 

3. Survei Data Dasar (Baseline Survey); 

4. Penilaian Kebutuhan Masyarakat (Community Needs Assessments); 

5. Pemetaan Isu Strategis dan Pemangku Kepentingan (Strategic 

Issues and Stakeholder Mapping); dan 

6. Kajian Kebijakan dan Manajemen Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan (Review on CSR Policy and Management). 

 Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa CSR merupakan 

faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. 

Oleh karena itu mayoritas perusahaan di berbagai belahan dunia 

melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagai 

bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Warhurst (2010) 

mendefinisikan CSR sebagai upaya kesungguhan entitas bisnis untuk 

meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif 

operasi perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ranah 
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ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan 

yang berkelanjutan. Pada kenyataannya, yang terjadi sekarang banyak 

perusahaan yang tidak melakukan CSR walaupun telah diatur dalam 

UU No. 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa CSR merupakan 

suatu kewajiban yang perlu dilakukan oleh perusahaan namun apabila 

dari sudut pandang PSAK CSR masih merupakan bentuk sukarela 

yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti dalam pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2012) paragraf 15. Oleh 

sebab itu, pengungkapan CSR di Indonesia masih tergolong belum 

efektif apabila dibandingkan dengan negara lain. Selain itu perusahaan 

masih beranggapan bahwa dalam hal pengungkapan, CSR merupakan 

beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Padahal CSR 

merupakan suatu bentuk timbal balik perusahaan kepada masyarakat 

dalam hal tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, sedangkan 

ekspektasi yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat tidak 

sesuai dengan CSR yang diungkapkan oleh perusahaan. Menurut 

Setiadji (2010) mengatakan bahwa selama ini perusahaan 

beranggapan memiliki dua beban yang sama yaitu beban pajak dan 

beban CSR. Pada dasarnya kedua beban tersebut digunakan untuk 

mensejaterahkan masyarakat. Namun agar perusahaan tidak memiliki 

dua beban maka Perusahaan-perusahaan besar mulai mencari cara 

untuk meminimalkan beban pajak yaitu melalui tindakan agresif 

pajak. Perusahaan yang agresif pajak akan cenderung mengungkapkan 
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informasi CSR lebih besar dikarenakan beban pajak perusahaan yang 

seharusnya dikeluarkan dialihkan untuk beban CSR. 

 Hal ini sama seperti yang dinyatakan oleh Lanis dan Richardson 

(2013) yang menjelaskan hubungan antara pengungkapan CSR dan 

perhatian masyarakat timbul dari perilaku perusahaan yang tidak 

sesuai dengan harapan masyarakat, seperti yang diasumsikan dalam 

teori legitimasi. Selain itu, berdasarkan Teori Stakeholder menyatakan 

bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi 

stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, 

pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain (Chariri,2008). 

Dengan kata lain perusahaan dalam beroperasi membutuhkan bantuan 

dari pihak luar salah satunya adalah dukungan dari masyarakat. 

 Pradipta (2015) menyatakan bahwa pengukuran variabel CSR ini 

dilakukan dengan menggunakan check list yang mengacu pada Global 

Reporting Initiative (GRI). Jumlah item yang diharapkan diungkapkan 

perusahaan sebanyak 78 item. Pengukuran ini dilakukan dengan 

mencocokan item pada check list dengan item yang diungkapkan 

dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila item i diungkapkan maka 

diberikan nilai 1, jika item i tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 

pada check list. Adapun rumus dan komponen terkait penilaian yang 

diungkapkan untuk menghitung CSRI sebagai berikut: 
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∑   

  
 

CSRIj : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan  

  lingkungan perusahaan j. 

∑Xij : nilai 1 jika item i diungkapkan; nilai 0 jika item i tidak  

   diungkapkan. 

nj : jumlah item untuk perusahan j, nj ≤ 78. 
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Tabel 2.1 

Komponen-komponen pengungkapan CSR 

Lingkungan 

Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengluaran riset dan pengembangan  

Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau 
memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi 

Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi 

Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber daya alam, 
misalnya reklamasi daratan atau reboisasi  

Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air, dan kertas 

Penggunaan material daur ulang 

Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan 

Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan 

Kontribusi dalam seni yang bertujuan memperindah lingkungan 

Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah 

Pengolahan limbah 

Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan 

Perlindungan lingkungan hidup 

Energi 

Menggunakan energi secara efisien  

Memanfaatkan barang bekas untuk konsumsi energy 

Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang  

Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi 

Peningkatan efisiensi energi dari produk 

Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk 

Kebijakan energi perusahaan 

Kesehatan 
dan 

Keselamatan 
Tenaga Kerja 

Mengurangi Polusi, iritasi atau risiko dalam lingkungan kerja 

Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental 

Statistik keselamatan tenaga kerja 

Menaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja  

Menerima pengahargaan berkaitan dengan keselamatan kerja 

Menetapkan Suatu komite keselamatan kerja 

Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja 

Pelayanan kesehatan tenaga kerja 

 

  

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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Tabel 2.1 

Komponen-komponen pengungkapan CSR (Lanjutan) 

Lain-Lain 
Tenaga Kerja 

Perekrutan tenaga kerja wanita atau penyandang disabilitas 

Pengungkapan presentase atau jumlah tenaga kerja wanita atau penyandang disabilitas pada 
tingkat manajerial 

Tujuan perekrutan tenaga kerja wanita atau disabilitas dalam pekerjaan 

Program untuk pengajuan tenaga kerja wanita atau penyandang disabilitas 

Pelatihan tenaga kerja melalui program kerja tertentu di tempat kerja 

Memberi bantuan keuangan kepada para pekerja untuk program pendidikan  

Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja 

Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang ada pada tahap proses 

Mengungkapkan rencana kepemilikan rumah atau karyawan 

Mengungkapkan aktivitas untuk aktivitas rekreasi 

Mengungkapkan presentasi gaji untuk pension 

Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan 

Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 

Mengungkapkan tingkat manajerial yang ada 

Mengungkapkan disposisi staff, dimana staff ditempatkan 

Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja, dan usia mereka 

Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misalnya penjualan per tenaga kerja 

Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja 

Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain 

Mengungkapan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan 
kepuasan dan motivasi kerja 

Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan 

Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah 

Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh 

Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja 

Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan 

Peningkatan kondisi kerja secara umum 

Informasi reorganisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja 

Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja 

 

 

 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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Tabel 2.1 

Komponen-komponen pengungkapan CSR (Lanjutan) 

Produk 

Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan termasuk pengemasannya 

Pengungkapan gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk 

Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk 

Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan 

Membuat produk lebih aman untuk konsumen 

Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan 

Pengungkapan peningkatan kebersihan / kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk 

Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan  

Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan 

Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (misalnya ISO 9000) 

Keterlibatan 
masyarakat 

Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, dan 
seni 

Tenaga kerja penuh waktu dari mahasiswa atau pelajar 

Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat 

Membantu riset medis 

Sponsor untuk konverensi pendidikan, seminar, atau pameran seni 

Membiayai program beasiswa 

Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat 

Umum 

Pengungkapan tujuan atau kebiajakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung 
jawab sosial kepada masyarakat 

Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan diatas 

 

  

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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2.1.6.1.2 Manfaat Corporate Social Responsibility 

 Menurut Wibisono (2007) ada sepuluh manfaat yang diperoleh 

perusahaan dari pelaksanaan CSR yaitu: 

1. Mendongkrak reputasi dan citra perusahaan 

Perbuatan yang destruktif pasti akan menurunkan reputasi dan citra 

perusahaan, sebaliknya kontribusi positif pasti akan mendongkrak 

reputasi dan citra positif perusahaan. Reputasi dan citra positif ini 

penting untuk menunjang keberhasilan perusahaan. 

2. Mendapatkan ijin/lisensi sosial untuk beroperasi 

Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika 

mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan maka dengan 

sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan sehingga 

mereka akan memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk 

menjalankan bisnisnya. 

3. Mengurangi resiko bisnis perusahaan 

Mengelola resiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan 

merupakan hal yang sangat penting bagi kesuksesan perusahaan. 

Hubungan yang tidak harmonis dengan stakeholder akan 

mengganggu kelancaran bisnis perusahaan. Bila hal yang demikian 

terjadi, maka akan menimbulkan biaya yang jumlahnya jauh lebih 

besar daripada anggaran untuk melakukan CSR. Oleh karena itu, 

pelaksanaan CSR sebagai langkah preventif untuk mencegah 
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memburuknya hubungan dengan stakeholder perlu diperhatikan 

oleh perusahaan. 

4. Memperlebar akses sumber daya operasional perusahaan 

Track record yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan 

keunggulan kompetitif perusahaan yang dapat mempermudah jalan 

menuju sumber daya yang dibutuhkan perusahaan. 

5. Membuka peluang pasar yang lebih luas 

Investasi yang ditanamkan untuk pelaksanaan CSR dapat menjadi 

tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar, termasuk di 

dalamnya menembus pangsa pasar baru. 

6. Mengurangi biaya-biaya 

Banyak contoh penghematan biaya yang terjadi dari pelaksanaan 

CSR. Misalnya dengan mendaur ulang limbah pabrik ke dalam 

proses produksi akan mampu menghemat biaya produksi di 

samping juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan. 

7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder Implementasi CSR 

akan membantu menambah frekuensi komunikasi dengan 

stakeholder sehingga mampu meningkatkan kepercayaan 

stakeholder kepada perusahaan. 

8. Memperbaiki hubungan dengan pemerintah 

Perusahaan yang melaksanakan CSR pada dasarnya akan 

meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang bertanggung 

jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. 
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9. Meningkatkan motivasi dan produktifitas karyawan 

Citra perusahaan yang baik di mata stakeholder dan kontribusi 

positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta 

lingkungan akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi 

karyawan sehingga akan meningkatkan motivasi dan produktivitas 

kerja mereka. 

10. Kesempatan perusahaan untuk mendapatkan penghargaan 

Banyaknya penghargaan yang diberikan kepada para pelaku CSR 

sekarang ini akan menambah kesempatan bagi perusahaan untuk 

mendapatkan penghargaan. 

2.1.6.2 Ukuran Perusahaan 

Richardson dan Lanis (2007) membagi dua pandangan hubungan 

antara effective tax rate dan ukuran perusahaan, yaitu berdasarkan 

political cost theory dan political power theory. Secara spesifik, political 

cost theory diartikan sebagai perusahaan yang memiliki visibilitas yang 

tinggi dan sumber daya yang bagus dapat menyebabkan perusahaan 

tersebut menjadi korban dari tindakan regulasi kebijakan pemerintah dan 

menjadi sorotan pemerintah. Menurut Hlaing (2012) karena pajak adalah 

salah satu biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan, teori ini 

menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar 

menghadapi ETR yang lebih tinggi. Sedangkan political power theory 

menyatakan  bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki ETR yang 

lebih rendah karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang 
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tersedia untuk memanipulasi proses politik dalam melakukan 

perencanaan pajak untuk mencapai penghematan pajak yang optimal 

(Richardson dan Lanis, 2007). 

Kuriah (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan 

besar atau kecilnya kekayaan (aset) yang dimiliki suatu perusahaan. 

Pengukuran perusahaan bertujuan untuk membedakan secara kuantitatif 

antara perusahaan besar (large firm) dengan perusahaan kecil (small 

firm) besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi 

kemampuan manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dengan 

berbagai situaisi dan kondisi yang dihadapinya. Semakin besar suatu 

perusahaan tentu memiliki aktivitas operasi yang semakin tinggi. Besar 

kecilnya suatu perusahaan akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak 

di setiap perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat 

keagresifan suatu perusahaan. Hal ini mengindikasi bahwa perusahaan 

besar cenderung mendapat tekanan regulasi dan visibilitas dari 

masyarakat, sehingga cenderung mengungkapkan tanggung jawab sosial 

yang lebih luas (Rini et al, 2015). 

 Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa perusahaan besar 

mungkin akan lebih agresif terhadap pajak sedangkan perusahaan yang 

berukuran kecil karena perusahaan besar memiliki ekonomi dan kekuatan 

politik yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan berukuran kecil 

dan karena itu perusahaan besar dapat mengurangi beban pajaknya. 
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Ukuran perusahaan dapat diformulasikan sebagai berikut (Richardson 

dan Lanis, 2007). 

                                  

2.1.6.3  Leverage (Debt to Total Asset) 

2.1.6.3.1 Pengertian Leverage 

 Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi 

kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang 

akan menimbulkan beban tetap (fixed rate of return) yang disebut 

dengan bunga. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan 

pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar utang 

maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak 

atas bunga utang semakin besar, Darmawan dan Sukartha (2014). Ida 

dan Naniek (2015) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat 

Leverage yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena 

diharapkan mampu menjaga stabilitas laba periode berjalan, salah 

satunya dengan mengalokasikan laba periode mendatang ke laba 

periode berjalan. Menurut Kasmir (2014) leverage sebagai rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai 

dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung 

perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan 

bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka 
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pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan 

(dilikuidasi). 

2.1.6.3.2 Manfaat Leverage 

Manfaat leverage ratio menurut kasmir (2014), yaitu: 

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap 

kewajiban kepada pihak lain 

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga) 

3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya 

aktiva tetap dengan modal 

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh 

utang 

5. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap 

rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang 

6. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan 

ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri 

2.1.6.3.3 Debt to Total Asset 

Biasanya penggunaan rasio sovabilitas atau leverage disesuaikan 

dengan tujuan perusahaan, artinya perusahaan dapat menggunakan 

rasio leverage secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing 

jenis rasio solvabilitas yang ada, Kasmir (2014). Pada penelitian ini 

penulis menggunakan rasio Debt to Total Asset yang merupakan rasio 

utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total 
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hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar hutang 

perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dalam 

mengukur leverage dapat menggunakan debt to total asset ratio 

sebagai berikut (Kasmir, 2014). 

           
               

           
 

 

 Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat 

bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan 

perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah, berarti perusahaan 

tersebut lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. 

Richardson dan Lanis (2007) juga menyatakan bahwa ketika perusahaan 

lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari hutang daripada 

pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya, maka perusahaan 

akan memiliki ETR yang lebih rendah. Hal ini karena perusahaan yang 

mempunyai tingkat hutang yang lebih tinggi, akan membayar bunga 

pajak yang lebih tinggi sehingga membuat nilai ETR menjadi lebih 

rendah. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

NO. PENELITI JUDUL VARIABEL HASIL PENELITIAN 

DEPENDEN INDEPENDEN 

1 Hanik 

Lailatul 

Kuriah 

(2016) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan dan 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap 

Agresivitas Pajak 

Agresivitas 

Pajak 

Ukuran 

perusahaan 

(SIZE), 

Leverage, 

Capital 

Intensity, 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) 

1) Ukuran perusahaan  

berpengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak, 

artinya besar kecilnya suatu 

perusahaan akan 

mempengaruhi tingkat 

agresivitas pajak di setiap 

perusahaan. 2) CSR 

berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap agresivitas 

pajak, artinya bahwa 

perusahaan memang 

menggunakan biaya-biaya 

CSR untuk kepentingan 

masyarakat dan perusahaan 

memang bukan sengaja 

melakukan agresivitas pajak 

melalui biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk program 

CSR. 

2 Diah 

Mustika 

Rini, Lilik 

Handajani, 

Elin Erlina 

Sasanti 

(2015) 

Agresivitas Pajak 

pada Perusahaan 

Publik Indonesia 

yang Melakukan 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Agresivitas 

Pajak, Variabel 

Kontrol: 

Ukuran 

Perusahaan, 

Return on Asset 

(ROA), 

Leverage, 

Intensitas 

Modal 

1) Agresivitas pajak 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 2) 

Perusahaan yang melakukan 

agresivitas pajak cenderung 

untuk melakukan 

pengungkapan tanggung 

jawab sosial yang lebih luas 

untuk mendapatkan dukungan 

positif dari masyarakat dan 

lingkungan untuk 

mempertahankan 

eksistensinya. 3) Ukuran 

perusahaan yang berpengaruh 

terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. Hal ini 

mengindikasi bahwa 

perusahaan besar cenderung 

mendapat tekanan regulasi 

dan visibilitas dari 

masyarakat, sehingga 

cenderung mengungkapkan 

tanggung jawab sosial yang 

lebih luas. 

 

  

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

3 Dwi 

Ratmono, 

dan Winarti 

Monika 

Sagala 

(2015) 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility

(Csr) Sebagai 

Sarana 

Legitimasi: 

Dampaknya 

Terhadap 

Tingkat 

Agresivitas 

Pajak  

Agresivitas 

Pajak. 

Pengungkapan 

CSR, Variabel 

Kontrol : 

Capital  

Intensity, 

Inventory 

Turnover, Size 

1) Pengungkapan CSR berpengaruh 

negatif terhadap Agresivitas Pajak. 

4 Dyah Hayu 

Pradipta, 

Supriyadi 

(2015) 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR), 

Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Komisaris 

Independen 

Terhadap 

Praktik 

Penghindaran 

Pajak 

Penghindaran 

Pajak 

Corporate 

Social 

Responsibility, 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Komisaris 

Independen 

1) Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa CSR berpengaruh signifikan 

terhadap praktik penghindaran 

pajak. 

5 Ida Bagus 

Putu Fajar 

Adisamartha, 

dan Naniek 

Noviari 

(2015) 

Pengaruh 

Likuiditas, 

Leverage, 

Intensitas 

Persediaan 

dan Intensitas 

Aset Tetap 

Pada Tingkat 

Agresivitas 

Wajib Pajak 

Badan. 

Agresivitas 

Wajib Pajak 

Badan. 

Likuiditas, 

Leverage, 

Intensitas 

Persediaan dan 

Intensitas Aset 

Tetap. 

1) Faktor Leverage tetap tidak 

berpengaruh signifikan pada tingkat 

agresivitas wajib pajak badan 

6 Irvan Tiaras, 

dan 

Henryanto 

Wijaya 

(2015) 

Pengaruh 

Likuiditas, 

Leverage, 

Manajemen 

Laba, 

Komisaris 

Independen 

dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak. 

Agresivitas 

Pajak. 

Likuiditas, 

Leverage, 

Manajemen 

Laba, 

Komisaris 

Independen 

dan Ukuran 

Perusahaan. 

1) Ukuran Perusahaan berpengaruh 

signifikan pada agresivitas pajak. 2) 

Leverage tidak berpengaruh 

berpengaruh signifikan pada 

agresivitas pajak. 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

7 Krisnata Dwi 

Suyanto, dan 

Supramono 

(2012) 

Likuiditas, 

Leverage, 

Komisaris 

Independen, 

dan 

Manajemen 

Laba Terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Perusahaan. 

Agresivitas 

Pajak 

Perusahaan. 

Likuiditas, 

Leverage, 

Komisaris 

Independen, 

dan 

Manajemen 

Laba. 

1)Leverage memiliki pengaruh 

positif pada tingkat agresivitas 

pajak. 

8 Roman 

Lanis, Grant 

Richardson 

(2012) 

Corporate 

social 

responsibility 

and tax 

aggressiveness: 

An empirical 

analysis 

Corporate tax 

aggressiveness 

Corporate 

Social 

Responsibility, 

Control 

Variable: 

Proportion of 

board 

members who 

are 

independent 

directors, 

Trouble, Age 

public, 

Management 

stock 

ownership of 

the board of 

directors, CEO 

tenure, CEO 

duality, Block 

held, Size, 

Leverage, 

Capital 

intensity,  

Inventory 

intensity, 

R&D, Market-

to-book ratio, 

Return on 

assets. 

1)  Menunjukkan bahwa 

semakin tinggi tingkat 

pengungkapan CSR perusahaan, 

semakin rendah tingkat 

agresivitas pajak. 2) Hubungan 

negatif dan signifikan secara 

statistik antara pengungkapan 

CSR dan agresivitas pajak 

mencakup sejumlah spesifikasi 

model regresi yang berbeda, 

sehingga perusahaan yang 

bertanggung jawab secara sosial 

cenderung kurang agresif dalam 

hal pajak. 3) Komitmen investasi 

sosial, dan strategi corporate dan 

CSR (termasuk etika dan 

perilaku bisnis) korporasi 

merupakan nilai yang mendasar 

dari kegiatan CSR yang 

berdampak negatif terhadap 

perpajakan. 

9 Karthik 

Balakrishnan, 

Jennifer 

Blouin, 

Wayne Guay 

(2011) 

Does Tax 

Aggressiveness 

Reduce 

Financial 

Reporting 

Transparency? 

Tax-related 

decisions. 

Book Tax 

Differences, 

Discretionary 

Accruals, 

Control 

Variables: 

Size, 

Leverage, 

Return on 

assets, Foreign 

Income, R&D 

1) Perencanaan pajak yang 

agresif dapat meningkatkan 

organisasi. 2) Perencanaan pajak 

yang agresif dapat mengurangi 

transparansi keuangan. 3) 

perencanaan agresivitas pajak 

sebagai fungsi adanya anak 

perusahaan di negara-negara 

suaka bebas pajak. 4) 

Transparansi keuangan yang 

rendah sebagai biaya yang 

berpotensi penting dari 

kerumitan perencanaan pajak 

yang agresif. 

 

 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

10 Shuping 

Chen, Xia 

Chen, 

Qiang 

Cheng, dan 

Terry 

Shevlin 

(2010) 

Are family 

firms more 

tax 

aggressive 

than non-

family 

firms? 

Tax 

aggressiveness. 

Family, 

Control 

Variables: 

Return on 

assets, 

Leverage, 

Foreign 

income, 

PPE, 

Intangible 

assets, 

Equity 

income, 

Size, 

Market to 

book 

ratio, 

Book-tax 

difference. 

1) Pemilik perusahaan keluarga lebih 

memperhatikan biaya non-pajak atas 

diskon harga potensial dari pemegang 

saham non-keluarga, potensi hukuman 

yang dijatuhkanIRS, dan potensi 

kerusakan pada reputasi keluarga. 2) 

Kegiatan agresivitas perpajakan 

digunakan untuk menutupi ekstraksi 

sewa, pemilik keluarga bersedia 

melepaskan keuntungan dari pajak yang 

telah disimpan agar terhindar dari 

diskon harga yang terkait dengan 

investor "persepsi tentang penghematan 

keluarga”. 3) Perusahaan keluarga 

dengan investor institusi jangka panjang 

sebagai pengawas dari luar yang efektif 

lebih agresif, mungkin karena investor 

institusional ini dapat mengurangi 

pengeluaran sewa dari pemilik 

keluarga.. 4) Konflik keagenan antara 

pemilik keluarga dan pemegang saham 

lainnya memainkan peran penting dalam 

perusahaan keluarga agresivitas pajak. 

11 Grant 

Richardson 

dan 

Roman 

Lanis 

(2007) 

Determinants 

of the 

Variability in 

Corporate 

Cash 

Effective 

Tax Rates 

and tax 

reform: 

Evidence 

from 

Australia 

Cash Effectife 

Tax Rate  

firm size, 

capital 

structure, 

Leverage, 

and asset 

mix 

Ukuran perusahaan dan pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap tarif 

pajak efektif. 

 

  

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian–penelitian terdahulu dapat 

diperoleh variabel–variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian 

ini menguji, menganalisis, serta menyimpulkan pengaruh corporate social 

responsibility sebagai variabel independen terhadap tingkat agresivitas pajak 

sebagai variabel dependen dengan ukuran perusahaan dan leverage sebagai 

variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang bergerak di bidang sektor industri dasar dan kimia (sub sektor 

logam dan sejenisnya) pada periode 2011 – 2015. Kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini akan ditunjukkan oleh gambar 2.1 berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

2.4 Perumusan Hipotesis 

 Atas dasar permasalahan dan kerangka pemikiran di atas, maka rumusan 

hipotesis dari penelitian ini adalah: 

Variabel Independen 

Corporate Social 

Responsibility (x1) 

Leverage (Debt to Total 

Asset) (x3) 

Agresivitas Pajak (ETR) 

Variabel Dependen 

H2 

H3 

H1 

Ukuran Perusahaan (x2) 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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2.4.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas 

Pajak 

  Agresivitas Pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan 

perusahaan di dalam mengurangi beban pajak yang ditanggung 

perusahaan baik secara legal (tax avoidance) maupun secara illegal (tax 

evation). Pradipta (2015) mengemukakan bahwa diperlukan suatu 

perencanaan pajak yang baik untuk beban pajak yang ditanggung oleh 

wajib pajak. Tindakan atau upaya perusahaan untuk melakukan usaha 

penghindaran pajak menunjukkan tingkat agresivitas terhadap pajak. 

Semakin besar upaya perusahaan melakukan penghindaran pajak maka 

perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajak. 

  Dalam satu perusahaan, pengungkapan Corporate Social 

Responsibility yang lebih luas diharapkan mampu meningkatkan 

memperoleh tanggapan positif dari masyarakat, semakin tinggi 

perusahaan memperoleh kepercayaan masyarakat, maka dapat 

menunjukan bahwa perusahaan semakin efektif dalam aktivitasnya 

untuk menghasilkan laba perusahaan yang memiliki kinerja sosial baik, 

dimana mereka memperoleh legitimasi stakeholder yang akan 

mendorong perusahaan untuk memperoleh laba, dan semakin efektif 

perusahaan dalam mengelola asetnya. 

 Sagala dan Ratmoko (2015) menyatakan bahwa berdasarkan teori 

legitimasi, terdapat dugaan bahwa perusahaan menggunakan 
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pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dalam rangka 

menjaga citra (image) di mata masyarakat. 

  Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya, maka 

dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho1: Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap 

Agresivitas Pajak. 

Ha1: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 

Agresivitas Pajak. 

2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan 

(aset) yang dimiliki suatu perusahaan. Pengukuran perusahaan 

bertujuan untuk membedakan secara kuantitatif antara perusahaan besar 

(large firm) dengan perusahaan kecil (small firm) besar kecilnya suatu 

perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen untuk 

mengoperasikan perusahaan dengan berbagai situaisi dan kondisi yang 

dihadapinya. Semakin besar suatu perusahaan tentu memiliki aktivitas 

operasi yang semakin tinggi (Kuriah, 2016). Perusahaan besar 

cenderung memiliki asset, kontrol internal, dan managemen yang lebih 

besar dari perusahaan kecil. Perusahaan besar juga memiliki sumber 

daya yang lebih banyak dan lebih baik dari perusahaan kecil. Semakin 

baik sumber daya dan manajemen suatu perusahaan maka akan 

mempengaruhi pengelolaan pajak yang baik pula. 
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Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar  

perusahaan maka akan semakin rendah effective tax rate yang 

dimilikinya. Maka dari itu perusahaan besar lebih cenderung melakukan 

pajak yang agresif dibandingkan dengan perusahaan kecil karena 

perusahaan besar memiliki manajemen yang baik dalam pengelolaan 

pajaknya. 

Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya, maka 

dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho2: Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas 

Pajak. 

Ha2: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

2.4.3 Pengaruh Leverage (Debt to Total Asset) Terhadap Agresivitas 

Pajak 

Leverage keuangan mengacu pada jumlah pendanaan utang dalam 

struktur modal suatu perusahaan (Subramanyam dan Wild, 2010). Besar 

kecilnya jumlah utang yang dimiliki suatu perusahaan dapat berdampak 

pada jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal tersebut 

dikarenakan pembiayaan dengan utang akan menimbulkan beban bunga 

yang nantinya akan berdampak pada beban pajak perusahaan. Semakin 

besar jumlah utang perusahaan maka laba kena pajak akan semakin 

kecil karena timbulnya beban bunga dari utang, laba kena pajak yang 

kecil akan menyebabkan beban pajak juga kecil. Beban pajak yang 

kecil menyebabkan perusahaan menjadi agresif terhadap pajak. 
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Hal tersebut sejalan dengan penelitian, Kuriah (2016), Pradipta 

(2015), Richardson dan Lanis (2007) yang menunjukkan bahwa 

perusahaan dengan pembiayaan utang yang tinggi menyebabkan 

effective tax rate menjadi rendah yang artinya perusahaan agresif 

terhadap pajak. Penelitian Suyanto dan Supramono (2012) juga 

menunjukkan hasil yang sama bahwa perusahaan yang memiliki utang 

yang tinggi akan memdapatkan insentif atas bunga pinjaman sehingga 

perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan 

penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan. Dengan 

menambah utang guna memperoleh insentif pajak yang besar  maka 

dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. 

Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya, maka 

dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho3: Leverage tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

Ha3: Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah corporate 

social responsibility, ukuran perusahaan, dan leverage (debt to total asset) 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan agar dapat 

membantu pihak yang terkait dalam melihat dampak dari corporate social 

responsibility, ukuran perusahaan, dan leverage (debt to total asset) terhadap 

upaya dalam melakukan agresivitas pajak. Objek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang sektor 

industri dasar dan kimia (sub sektor logam dan sejenisnya) yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 – 2015. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak 

dibidang sektor industri dasar dan kimia (sub sektor logam dan sejenisnya) 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan laporan 

keuangan pada periode 2011 hingga 2015, pemilihan periode 2011 hingga 

2015 dikarenakan untuk meneliti perusahaan manufakur dibidang sektor 

industri dan kimia (sub sektor logam dan sejenisnya) dengan tahun terbaru. 

Model sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Purposive Sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel 

dalam non probability sampling dimana informasi yang dikumpulkan dari 
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target atau kelompok tertentu dengan beberapa dasar atau pertimbangan 

tertentu (Sekaran dan Bougie, 2013). Nonprobability sampling menurut 

Sekaran dan Bougie (2013) adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang bagi setiap unsur dalam populasi untuk dipilih menjadi 

subyek sampel. Kriteria untuk pemilihan sampel pada pemilihan ini adalah: 

1. Perusahaan yang tergolong dalam perusahaan manufaktur yang bergerak 

dibidang sektor industri dasar dan kimia (sub sektor logam dan sejenisnya) 

di Indonesia dan mempublikasikan dengan lengkap laporan keuangan dan 

laporan auditan selama periode tahun 2011 sampai tahun 2015 secara 

berturut-turut. 

2. Perusahaan yang tidak pernah keluar bursa (delisting) di BEI terhitung 

mulai tanggal 1 januari 2011 hingga 31 Desember 2015. 

3. Perusahan yang membayar pajak pada tahun 2011 – 2015. 

4. Semua data yang dibutuhkan dalam perhitungan variabel-variabel pada 

penelitian ini tersedia. 

3.3 Tipe, Jenis dan Sumber Data 

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

Sekunder merupakan data yang sudah ada dan tidak perlu dikumpulkan lagi 

oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2013). Sedangkan untuk jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah jenis data 

yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (time series) dan seksi 

silang (cross section). Data panel memiliki karakteristik yaitu terdiri atas 

beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu (Winarno, 2011). 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan 

perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang sektor industri dasar dan 

kimia (sub sektor logam dan sejenisnya) yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).  

 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

 Dependent variable (variabel terikat) atau disebut juga criterion 

variable (variabel kriteria) merupakan variabel yang menjadi perhatian 

utama bagi peneliti. Tujuan peneliti adalah memahami dan 

menggambarkan variabel terikat, atau menjelaskan variabilitasnya, atau 

memprediksinya (Sekaran dan Bougie, 2013). Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat agresivitas pajak. Tingkat 

agresivitas pajak dinilai dengan effective tax rate, yaitu pajak penghasilan 

hutang pajak saat ini dibagi dengan pendapatan sebelum pajak akuntansi. 

 Cara perhitungan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu 

Lanis dan Richardson (2012). Perhitungannya adalah sebagai berikut: 

    
                   

                  
 

Dimana: 

ETR = Effective Tax Rate 

Income Tax Expenses = beban pajak penghasilan 

EBT = pendapatan sebelum pajak 
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3.4.2 Variabel Independen 

  Independent variable (variabel bebas) disebut juga predictor 

variabel (variabel prediktor) adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat baik secara positif atau negatif (Sekaran dan Bougie, 2013). 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.4.2.1 Corporate Social Responsibility 

Corporate social responsibility dinilai dengan CSRI, yaitu dilakukan 

dengan mencocokan item pada check list dengan item yang diungkapkan 

dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila item i diungkapkan maka 

diberikan nilai 1, jika item i tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 

pada check list. 

Cara perhitungan ini mengikuti dengan perhitungan penelitian 

terdahulu yaitu Rumus CSRI (Coorporate Social Responsibility Index). 

Perhitungannya adalah sebagai berikut: 

      
∑   

  
 

CSRIj : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan  

  lingkungan perusahaan j. 

∑Xij : nilai 1 jika item i diungkapkan; nilai 0 jika item i tidak     

diungkapkan. 

nj : jumlah item untuk perusahaan j, nj ≤ 78. 
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3.4.2.2 Ukuran Perusahaan 

Pengelompokan perusahaan atas dasar skala operasi (besar atau kecil) 

dapat dipakai oleh investor sebagai salah satu variabel dalam menentukan 

keputusan investasi. Semakin besar ukuran perusahaan maka sumber 

informasi perusahaan tersedia semakin luas dan mudah diakses oleh 

publik. Ukuran perusahaan dapat diformulasikan sebagai berikut 

(Richardson dan Lanis, 2007). 

                                  

3.4.2.3 Leverage (Debt to Total Asset) 

Menurut Kasmir (2014) leverage sebagai rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya 

berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan 

dengan aktivanya. Dalam mengukur leverage dapat menggunakan debt 

ratio sebagai berikut (Weygandt et al., 2013). 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

 

 

 

 Definisi Variabel Formulasi 
Skala 

pengukuran 
Sumber 

 
Variabel Dependen 

1. 

Agresivitas pajak 

dapat didefinisikan 

sebagai semua upaya 

yang dilakukan oleh 

manajemen untuk 

menurunkan jumlah 

beban pajak dari yang 

seharusnya dibayar 

oleh perusahaan 

Agresivitas 

Pajak (TAG) 

                   

                  
 Rasio 

Lanis dan 

Richardson 

(2012) 

 
Variabel Independen 

2. 

Corporate Social 

Responsibility adalah 

pengungkapan 

informasi yang 

berkaitan dengan 

tanggung jawab 

perusahaan di dalam 

laporan tahunan. 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSRI) 

∑   

  
 Rasio 

Rumus 

CSRI 

(Coorporat

e Social 

Responsibi

lity Index) 

3. 

Ukuran perusahaan 

menunjukkan besar 

atau kecilnya 

kekayaan (aset) yang 

dimiliki suatu 

perusahaan. 

Ukuran 

Perusahaan 

(SIZE) 
                Rasio 

Richardson 

dan Lanis, 

(2007) 

4. 

Leverage  

menggambarkan 

sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai 

dengan utang, dengan 

kata lain kemampuan 

perusahaan untuk 

membayar seluruh 

kewajibannya, baik 

jangka pendek 

maupun jangka 

panjang apabila 

perusahaan 

dilikuidasi. 

Leverage (DR) 
               

           
 Rasio 

Weygandt 

et al., 

(2013) 

Sumber: Data sekunder. Data diolah oleh peneliti. 
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3.5 Metode Pengambilan Data 

Metode pengambilan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Metode yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

pengumpulan berbagai informasi yang didapat dari buku bacaan, data 

terbaru dari media-media publikasi, jurnal penelitian, literatur, dan 

peraturan regulator yang terkait yang mendukung penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

pengumpulan data yang sudah tersedia atau terdokumentasi, data yang 

diambil merupakan data sekunder Laporan Keuangan perusahaan 

manufaktur yang bergerak dibidang sektor industri dasar dan kimia (sub 

sektor logam dan sejenisnya) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2011 – 2015. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang 

memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud 

menguji hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan 

menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas 

keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan (Winarno, 2011). 
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Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata (mean), 

standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. 

Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. 

Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang 

bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum digunakan untuk 

mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan, sedangkan minimum 

digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan 

(Winarno, 2011). 

3.6.2 Analisis Persamaan Regresi 

Penelitian ini menggunakan analisis persamaan regresi untuk menguji 

hipotesis pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas 

Pajak. Model persamaan regresi liner berganda tersebut dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

TAGit = β0 + β1 CSRit + β2SIZEit + β3DRit + εit 

Keterangan: 

TAG  = Agresivitas pajak 

β0  = Intercept 

β1, β2, β3 = koefisien regresi 

CSRI  = Pengungkapan item CSR perusahaan i 

SIZEit  = ukuran perusahaan 

DRit  = leverage 
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i  = perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang 

     bergerak di bidang sektor industri dasar dan kimia  

     (sub sektor logam dan sejenisnya) 

ε  = Error 

3.6.3 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data seksi silang 

(Winarno,2011). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1990, 

merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus 

terdiri atas beberapa waktu. Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk 

mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu  Common Effect, Fixed 

Effect, dan Random Effect (Winarno, 2011). 

1. Pendekatan Common Effect 

Pengujian ini merupakan pengujian paling sederhana. Teknik ini 

mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi 

yang sesungguhnya, sehingga hasil dari  regresi ini dianggap sama untuk 

semua objek pada semua waktu. 

2. Pendekatan Fixed Effect 

Pengujian ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat 

dalam pengujian common effect,yaitu terdapat ketidaksesuaian model 

dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam pengujian ini mendefinisikan 

bahwa satu objek memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai 
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periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya 

dari waktu ke waktu. 

3. Pendekatan Random Effect 

Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap. 

Tanpa menggunakan variabel semu, metode random effect menggunakan 

residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. 

Namun, untuk melakukan pengujian menggunakan metode ini ada satu 

syarat yaitu objek data silang harus lebih besar daripada banyak koefisien. 

3.6.3.1 Jenis Penelitian Analisis Regresi Data Panel 

1. Uji Chow 

 Uji chow merupakan uji untuk membandingkan model common 

effect dengan fixed effect (Ghozali, 2013). Uji chow dalam penelitian 

ini menggunakan program Eviews. Hipotesis yang dibentuk dalam 

Chow test adalah sebagai berikut: 

- H0: Model Common Effect 

- Ha: Model Fixed Effect 

 H0 ditolak (memilih model fixed effect) jika x
2
hitung lebih besar 

dari x
2
tabel dari nilai α 5%. Sebaliknya, H0 tidak dapat ditolak 

(memilih model common effect) jika x
2
hitung lebih kecil dari x

2
tabel 

dari nilai α 5%. 

 

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Afif Prabowo,  Ak.-Ibs, 2018



Indonesia Banking School 

65 
 

 
 

2. Uji Hausman 

 Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik dari 

penelitian, sehingga dalam pengujian ini akan menghasilkan 

penggunaan model terbaik dengan menggunakan fixed random atau 

random effect. Oleh karena itu, pengujian ini dilakukan dengan 

mengajukan beberapa hipotesa sebagai berikut: 

- H0: Model Random Effect  

- Ha: Model Fixed Effect 

 Kriteria penilaian atas pengujian ini dengan menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5% adalah: 

1. Jika nilai x
2
hitung lebih besar dari x

2
tabel, maka Ho tidak dapat 

ditolak (model fixed effect) 

2. Jika nilai x
2
hitung lebih kecil dari x

2
tabel, maka Ho ditolak 

(model random effect) 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

3.6.4.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan 

layak digunakan dalam penelitian ini adalah data yang memiliki 

distribusi normal atau mendekati normal. Ada beberapa uji untuk 

mengetahui suatu data itu normal atau tidak, salah satunya dengan 
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menggunakan uji Jarque-Bera test atau J-B test. Adapun hipotesis dari 

uji Jarque-Bera test adalah sebagai berikut: 

- Ho: Residual data tidak terdistribusi normal 

- Ha: Residual data terdistribusi normal 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka 

menerima Ho yang artinya data terdistribusi normal 

3.6.4.2 Uji Multikolinearitas 

 Winarno (2011) menyatakan bahwa multikolinearitas adalah 

kondisi adanya hubungan linier antar variabel melibatkan beberapa 

variabel independen, maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada 

persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen 

dan satu variabel independen). Kondisi terjadinya multikolinier 

ditunjukkan dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel 

independen. Apabila koefisiennya rendah, maka tidak terdapat 

multikolinieritas. Kondisi lain terjadinya multikolinieritas adalah 

dengan nilai R² tinggi, tetapi variabel independen banyak yang 

menunjukkan nilai tidak signifikan. Adanya multikolinearitas masih 

menghasilkan estimator yang BLUE, tetapi menyebabkan suatu model 

mempunyai varian yang besar. Menurut Gujarati (2010) indikator 

terjadinya multikolinieritas yaitu: 
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1. R tinggi tapi sedikit rasio t signifikan. 

2. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variabel-variabel 

penjelas. Jika korelasi berpasangan tinggi, maka ada kemungkinan 

terjadinya multikolinieritas. 

3. Dengan melakukan analisa corellation matrix untuk mengetahui 

hubungan antara dua atau lebih variabel independen secara bersama 

sama mempengaruhi satu variabel independen lain. Masing-masing 

persamaan dihitung nilai F dengan rumus. 

 Jika hasil dari correlation matrix antar variabel yang memiliki 

korelasi 0.85, maka model tersebut mengandung multikolinieritas. 

Namun jika korelasi yang dihasilkan dibawah 0.85, maka model 

tersebut tidak mengandung mulltikolinieritas, (Gujarati, 2010). 

3.6.4.3 Uji Heterokedesitas 

 Uji Heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitas dan jika berbeda 

disebut Heteroskedastisitas (Gujarati, 2010). Model regresi yang baik 

adalah yang Homoskesdasitas atau tidak terjadi Heteroskedasitas. 

Kebanyakan data cross section mengandung situasi Heteroskedasitas, 

karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran 

(kecil,sedang, dan besar). 
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 Menurut Gujarati (2010) ada beberapa uji untuk mengetahui ada 

atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan 

Uji Park dengan melihat probabilitas koefisien masing–masing variabel 

independen. Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

- Ho = Tidak terdapat masalah  heteroskedastisitas di dalam 

   model penelitian 

- Ha = Terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

   penelitian 

Kriteria pengujian yang dilakukan oleh Gujarati (2010) dalam 

membangun hipotesis di atas yaitu: 

- Ho tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas Chi-Square 

hitung ≥ Chi-Square tabel. 

- Ha tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas Chi-Square 

hitung < Chi-Square tabel. 

3.6.4.4 Uji Autokolerasi 

 Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal 

ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena 
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“gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung 

mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada 

periode berikutnya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson. Pengujian Durbin-Watson dapat 

dilihat dalam gambar dan tabel berikut: 

Gambar 3.1  Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

0    dL  dU       2      4-dU            4-dL           4 

 Sumber: “Essentials of Econometrics” (Gujarati, 2010) 

 Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dalam model regresi linier 

bisa dilakukan dengan pendeteksian dengan percobaan Durbin-Watson (Uji DW) 

pengambilan keputusan dapat dilihat melalui tabel 3.4 Durbin-Watson berikut ini: 

  

 

Tolak Ho 

Autokorelasi 

Positif 

Tidak ada 

keputusan 

Tidak ada 

keputusan 

Tidak menolak H0 
Tolak Ho 

Autokorelasi 

Negatif 
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Tabel  3.2 

Uji  Durbin-Watson: Aturan  Keputusan 

Hipotesis nol 
Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 
Tolak 0 <d<dL 

Tidak ada autokorelasi positif 
Tidak ada 

keputusan 

dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada autokorelasi negatif 
Tolak 4 - dL <d<4 

Tidak ada autokorelasi negatif 
Tidak ada 

keputusan 

4 - dU ≤d ≤ 4 - dL 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau  negatif 

Terima dU <d<4 - dU 

Sumber: Gujarati (2010)  

 

3.7 Uji Hipotesis (Kelayakan Model) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikasi variabel 

independen dan variabel dependen terkait. Pengujian ini dilakukan dengan 

teknik pengujian signifikansi parameter individual, dan koefisien determinasi. 

3.7.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen (Ghozali, 2011). Menurut Gujarati (2007), taraf signifikansi 
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yang lazim digunakan adalah 5%. Kriteria pengambilan keputusannya 

berdasarkan probabilitas adalah sebagai berikut (Gujarati, 2007): 

a. Jika p-value < α maka ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

b. Jika p-value ≥ αmaka tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

c. Coefficient + menunjukan adanya pengaruh yang postif. 

d. Coefficient - menunjukan adanya pengaruh yang negatif. 

3.7.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang 

dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat. 

Hipotesis:  

- Ho: Koefisien regresi tidak signifikan  

- Ha: Koefisien regresi signifikan  

Kriteria:  

membandingkan statistik F hitung dengan F tabel α = 0,05 (F tabel) 

1. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat. 
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2. Jika F dihitung < F tabel, Maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat. 

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (Goodness of Fit) 

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R
2
 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Uji Determinasi R
2
 digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variable independen. Nilai koefisien determinasi adalah berada di antara 0 

dan 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variable-variable 

independen dalam menjelaskan variasi variable independen amat terbatas. 

Nilai yang semakin mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan 

variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel 

dependen atau memberikan hampir semua informasi yang dibutukan untuk 

memprediksi variasi variable dependen. Adjusted R
2
 menyatakan proporsi 

atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh 

sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Bab ini berisi uraian proses pengolahan data dan analisa atas hasil olahan 

data tersebut. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang bergerak dibidang sektor industri dasar dan kimia (sub sektor 

logam dan sejenisnya) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2011 – 2015. BEI dipilih sebagai sumber data umum karena BEI merupakan 

pasar saham terbesar dan paling utama di Indonesia. Berdasarkan perusahaan 

yang ada dan kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan penulis dengan 

menggunakan metode purposive sampling sehingga akhirnya sampel dari 

objek terpilih digunakan sebagai model penelitian. Kriteria yang digunakan 

sebagai sampel penelitian antara lain sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Penentuan Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 Jumlah perusahaan manufaktur dibidang sektor 

industri dasar dan kimia (sub sektor logam dan 

sejenisnya) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2011 – 2015. 

16 

2 Jumlah perusahaan dengan data tidak memenuhi 

kriteria, seperti tidak listing pada tahun 2011 – 

2015, perusahaan yang di delisting. 

(0) 

3 Perusahan yang mengalami kerugian dan tidak 

membayar pajak pada tahun 2011 – 2015. 

(10) 

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian 6 

 

  

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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Tabel 4.2 Perusahaan Sampel 

No Nama Perusahaan Kode Listing 

1 Betonjaya Manunggal Tbk BTON 

2 Citra Tubindo Tbk CTBN 

3 Indal Aluminium Industry Tbk INAI 

4 Lion Metal Works Tbk LION 

5 Lionmesh Prima Tbk LMSH 

6 Pelangi Indah Canindo Tbk PICO 

 

Berdasarkan tabel 4.2 maka diperoleh 6 perusahaan yang menjadi sampel 

dalam penelitian dengan periode pengamatan tahun 2011 sampai dengan 2016, 

sehingga didapatkan total observasi pada penelitian adalah sejumlah 30 

observasi. 

 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menunjukan berapa besarnya nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), 

nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi, jumlah (sum) dari 

setiap variable yang diuji dengan menggunakan alat bantu statistik Eviews9 

dengan jumlah observasi sebanyak 30. Hasil dari perhitungan tersebut 

ditampilkan pada Tabel 4.3 berikut: 

  

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Afif Prabowo,  Ak.-Ibs, 2018



Indonesia Banking School 

75 
 

 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

 TAG CSRI SIZE DR 

 Mean  0.249115  0.429958  20.00794  0.445455 

 Median  0.236224  0.436709  20.17508  0.428532 

 Maximum  0.558216  0.683544  21.93074  0.863772 

 Minimum  0.018346  0.126582  18.40067  0.142256 

 Std. Dev.  0.110922  0.179029  1.076108  0.235174 

 Skewness  1.011758 -0.107889  0.272152  0.424626 

 Kurtosis  4.795822  1.604684  2.119384  1.859482 

     

 Jarque-Bera  9.149486  2.491835  1.339688  2.527515 

 Probability  0.010309  0.287677  0.511788  0.282590 

     

 Sum  7.473442  12.89874  600.2382  13.36365 

 Sum Sq. Dev.  0.356809  0.929492  33.58223  1.603897 

     

 Observations  30  30  30  30 
 

Berdasarkan informasi pada tabel 4.3, dapat diuraikan mengenai 

penjelasan statistic deskriptif dari setiap variabel penelitian dengan dasar 

penjelasan yang mengacu pada teori peran setiap angka pada hasil uji 

statistik deskriptif yang disebutkan Winarno (2011), yaitu: 

a. Agresivitas Pajak 

Variabel Agresivitas Pajak yang diproksikan dengan Effective Tax Rate 

merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, yang diukur dengan 

menggunakan Effective Tax Rate yang menggambarkan presentase total 

beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total 

pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 

9, variabel agresivitas pajak memiliki rata-rata (mean) sebesar 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Afif Prabowo,  Ak.-Ibs, 2018



Indonesia Banking School 

76 
 

 

0.249115. Kemudian, standar deviasi sebesar 0.110922 yang nilainya 

lebih rendah dari dari nilai rata-rata, maka menunjukan bahwa data di 

dalam variabel ini terdistribusi dengan baik karena nilai standar deviasi 

lebih kecil dari nilai mean, hal ini mengidentifikasikan bahwa data 

bersifat homogen. Data yang homogen menandakan penyebaran data 

yang tidak jauh berada pada nilai mean dan terdapat kecenderungan 

setiap data sampel pada variabel ini memiliki kesamaan. Dilihat dari 

rata-rata tarif pajak efektif tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahaan sampel memiliki tarif yang hampir sama dengan tarif PPh 

badan sebesar 25%. Nilai median atau nilai tengah pada sampel adalah 

0.236224. Nilai minimum atau nilai terendah yang diungkapkan adalah 

sebesar 0.018346 yaitu pada perusahaan PT. Citra Tubindo Tbk tahun 

2015. Sedangkan nilai maximum atau nilai tertinggi yang diungkapkan 

adalah sebesar 0.558216 pada perusahaan PT. Indal Aluminium 

Industry Tbk pada tahun 2013. Nilai skewness sebesar 1.011758, positif 

menunjukan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang disisi 

kanan.  

b. Corporate Social Responsibility 

Variabel Corporate Social Responsibility yang diproksikan dengan 

Corporate Social Responsibility Index merupakan variabel independen 

dalam penelitian ini yang diukur dengan mencocokan item pada check 

list dengan item yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. 

Apabila item i diungkapkan maka diberikan nilai 1, jika item i tidak 
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diungkapkan maka diberikan nilai 0 pada check list. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 

9, variabel corporate social responsibility memiliki rata-rata (mean) 

sebesar 0.429958. Kemudian, standar deviasi sebesar 0.179029 yang 

nilainya lebih rendah dari dari nilai rata-rata, maka menunjukan bahwa 

data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik karena nilai standar 

deviasi lebih kecil dari nilai mean, hal ini mengidentifikasikan bahwa 

data bersifat homogen. Data yang homogen menandakan penyebaran 

data yang tidak jauh berada pada nilai mean dan terdapat 

kecenderungan setiap data sampel pada variabel ini memiliki kesamaan. 

Rata-rata ini sangat rendah dibandingkan nilai maksimal yaitu 78, hal 

ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR di Indonesia masih sangat 

rendah. Nilai median atau nilai tengah pada sampel adalah 0.436709. 

Nilai minimum atau nilai terendah yang diungkapkan adalah sebesar 

0.126582 yaitu pada perusahaan PT. Indal Aluminium Industry Tbk 

tahun 2011. Sedangkan nilai maximum atau nilai tertinggi yang 

diungkapkan adalah sebesar 0.683544 pada perusahaan PT. Betonjaya 

Manunggal Tbk pada tahun 2015. Nilai skewness sebesar -0.107889, 

negatif menunjukan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang 

disisi kiri. 

c. Ukuran Perusahaan 

Variabel Ukuran Perusahaan yang diproksikan dengan logaritma 

natural total asset merupakan variabel independen dalam penelitian ini 
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yang diukur dengan logaritma natural total asset untuk menunjukkan 

besar atau kecilnya kekayaan (aset) yang dimiliki suatu perusahaan. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

software Eviews 9, variabel ukuran perusahaan memiliki rata-rata 

(mean) sebesar 20.00794. Kemudian, standar deviasi sebesar 1.076108 

yang nilainya lebih rendah dari dari nilai rata-rata, maka menunjukan 

bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik karena nilai 

standar deviasi lebih kecil dari nilai mean, hal ini mengidentifikasikan 

bahwa data bersifat homogen. Data yang homogen menandakan 

penyebaran data yang tidak jauh berada pada nilai mean dan terdapat 

kecenderungan setiap data sampel pada variabel ini memiliki kesamaan. 

Nilai median atau nilai tengah pada sampel adalah 20.17508. Nilai 

minimum atau nilai terendah yang diungkapkan adalah sebesar 

18.40067 yaitu pada perusahaan PT. Lionmesh Prima Tbk tahun 2011. 

Sedangkan nilai maximum atau nilai tertinggi yang diungkapkan adalah 

sebesar 21.93074 pada perusahaan PT. Citra Tubindo Tbk pada tahun 

2013. Nilai skewness sebesar 0.272152, positif menunjukan bahwa 

distribusi datanya memiliki ekor panjang disisi kanan. 

d. Leverage (Debt to Total Assets) 

Variabel Leverage (Debt to Total Assets) yang diproksikan dengan Debt 

to Total Assets merupakan variabel independen dalam penelitian ini 

yang diukur dengan membandingkan total asset dengan total liability 

untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 
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kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila 

perusahaan dilikuidasi. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan 

dengan menggunakan software Eviews 9, variabel Leverage (Debt to 

Total Assets) memiliki rata-rata (mean) sebesar 0.445455. Kemudian, 

standar deviasi sebesar 0.235174 yang nilainya lebih rendah dari dari 

nilai rata-rata, maka menunjukan bahwa data di dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dari 

nilai mean, hal ini mengidentifikasikan bahwa data bersifat homogen. 

Data yang homogen menandakan penyebaran data yang tidak jauh 

berada pada nilai mean dan terdapat kecenderungan setiap data sampel 

pada variabel ini memiliki kesamaan. Rata-rata pembiayaan perusahaan 

dengan hutang masih dibawah 50% tetapi diatas standar untuk rasio 

total utang sebesar 35%. Nilai median atau nilai tengah pada sampel 

adalah 0.428532. Nilai minimum atau nilai terendah yang diungkapkan 

adalah sebesar 0.142256 yaitu pada perusahaan PT. Lion Metal Works 

Tbk tahun 2012. Sedangkan nilai maximum atau nilai tertinggi yang 

diungkapkan adalah sebesar 0.863772 pada perusahaan PT. Indal 

Aluminium Industry Tbk pada tahun 2014. Nilai skewness sebesar 

0.424626, positif menunjukan bahwa distribusi datanya memiliki ekor 

panjang disisi kanan. 
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4.2.2 Penentuan Regresi Data Panel 

Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memiliki model 

estimasi regresi dari data panel. Terdapat tiga pendekatan yang biasa 

digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu 

Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect (Winarno, 2011). Tahapan 

dalam menentukan jenis estimasi yang akan digunakan yaitu pertama 

dengan melakukan Uji Chow. Uji Chow dilakukan untuk menentukan 

model estimasi pooled data antara model common effect atau fixed effect, 

apabila tidak ditemukan tingkat probabilitas sesuai dengan ketentuan untuk 

menerima H0 (probabilitasnya lebih besar dari 5%) maka selanjutnya akan 

dilakukan Uji Hausman untuk menentukan apakah jenis pendekatan  yang 

akan digunakan random effect atau fixed effect.  

1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan fixed 

effect. Hasil dari Uji Chow disajikan dalam tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 0.967073 (5,21) 0.4602 

Cross-section Chi-square 6.216657 5 0.2857 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui probabilitas Chi-Square 

hasil regresi persamaan model regresi dengan fixed effect sebesar 

0.2857. Nilai α 5% tabel chi-square sebesar 11.070, sedangkan nilai 

statistic cross-section chi-square sebesar 6.216657 nilai tersebut lebih 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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kecil dari area probabilitas dengan degree of freedom 5. Dengan 

demikian H0 diterima dan Ha ditolak, sehingga dikatakan bahwa hasil 

regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan model common 

effect dan tidak dilanjutkan ke uji Hausman. 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam 

penelitian ini. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual 

hasil regresi persamaan terdistribusi normal atau tidak, karena data yang 

berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik 

analisis regresi data panel. Hasil uji normalitas disajikan dalam gambar 4.1 

berikut ini: 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

Berdasarkan gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa semua variabel 

telah terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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probability Jarque-Bera yang lebih besar dari 5% yaitu 0.440059. Dengan 

hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal 

yang berarti H0 diterima dan Ha ditolak. 

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013). 

Multikolinearitas terjadi karena adanya korelasi sempurna antara satu 

variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Variabel bebas yang baik 

seharusnya mempunyai hubungan dengan variabel terikat, tetapi tidak 

mempunyai hubungan dengan variabel bebas lainnya. Berikut ini 

merupakan hasil uji multikolinearitas sebagai berikut: 

Tabel 4. 5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 CSRI SIZE DR 

CSRI  1.000000  0.028478 -0.677832 

SIZE  0.028478  1.000000  0.449404 

DR -0.677832  0.449404  1.000000 

 

 

Gujarati (2010) menyatakan bahwa salah satu cara menganalisis 

matriks korelasi variabel-variabel bebas untuk melihat ada atau tidaknya 

gejala multikolinearitas dengan melihat koefisien korelasi, apabila korelasi 

cukup tinggi di atas 0.85, maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.5 

menunjukan hasil bahwa tidak ditemukan korelasi antara variabel 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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independen pada model penelitian atau dengan kata lain, seluruh variabel 

independen dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas. 

4.2.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul 

kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki 

varian yang konstan dari suatu observasi. 

Tabel 4. 6 

Hasil Uji Heterokedestisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

CSRI -0.962714 3.371790 -0.285520 0.7782 

SIZE 0.103936 0.424727 0.244713 0.8092 

DR 1.425338 2.884986 0.494054 0.6267 

C -8.014278 7.220703 -1.109903 0.2802 

 

Hasil Uji Heterokedastisitas pada tabel 4.6 di atas menunjukkan 

bahwa probabilitas koefisien masing-masing variabel independen lebih 

besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji 

heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian, penelitian ini 

terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.2.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat hubungan antara residual satu 

observasi dengan residual observasi lainnya. Sehingga, pengujian ini 

dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara residual 

observasi dengan observasi lainnya (Gujarati, 2010). Dalam penelitian ini 

uji autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Durbin-

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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Watson. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

4.7 dibawah ini: 

Tabel 4.7 

  Hasil Uji Autokorelasi 

R-squared 0.299915     Mean dependent var 0.257986 

Adjusted R-squared 0.152528     S.D. dependent var 0.120709 

S.E. of regression 0.111123     Akaike info criterion -1.373309 

Sum squared resid 0.234617     Schwarz criterion -1.127881 

Log likelihood 21.47971     Hannan-Quinn criter. -1.308197 

F-statistic 2.034888     Durbin-Watson stat 1.852300 

Prob(F-statistic) 0.130108 

 

 

0          1,2138        1,6498     2        2,3502       2,7862           4 

 

Gambar 4.2 

Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

Hasil nilai Durbin-Watson dalam penelitian ini adalah 1.8523. Dengan 

nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel 30, dan jumlah variabel 

independen 3 (k=3), maka nilai batas atas (Du) yang didapatkan pada tabel 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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Durbin-Watson adalah 1.6498. Tidak terdapat masalah autokorelasi di 

dalam model apabila D-W stat berada pada nilai = du ≤ DW ≤ 4-du. Terdapat 

masalah autokorelasi  didalam model apabila D-W stat berada pada nilai = 

du ≥ DW ≥ 4-du. Oleh karena nilai Durbin-Watson yang didapatkan dalam 

penelitian ini 1.8523 lebih besar daripada nilai Durbin Watson yang ada 

pada tabel 1,6498 dan lebih kecil dibandingkan nilai 4-Du (4 - 1,6498= 

2,3502), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan 

autokorelasi dalam penelitian ini. 

4.2.4 Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan terdiri 

dari 6 perusahaan dan jumlah sampel selama periode 5 tahun sehingga 

sampel keseluruhan sebanyak 30, dengan persamaan sebagai berikut ini: 

TAGit = β0 + β1 CSRit + β2SIZEit + β3DRit + εit 

Setelah dilakukan regresi dengan OLS menggunakan model common 

effect pada persamaan dan model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. 

Analisis hasil dari model persamaan menggunakan data sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Afif Prabowo,  Ak.-Ibs, 2018



Indonesia Banking School 

86 
 

 

Tabel 4.8 

Hasil Regresi Model Penelitian 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

CSRI 0.203461 0.171955 1.183220 0.2474 

SIZE -0.036740 0.023544 -1.560473 0.1307 

DR 0.339930 0.146475 2.320743 0.0284 

C 0.745311 0.406118 1.835207 0.0779 

 

 

TAGit = 0.745311 + 0.203461CSRit - 0.036740SIZEit + 0.339930DRit + εit  

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut:  

a. Apabila Corporate Social Responsibility (CSRI), Ukuran perusahaan 

(SIZE), dan Leverage (DR) diasumsikan konstan, maka Nilai 

perusahaan akan naik sebesar 0.745311. 

b. Koefisien regresi Corporate Social Responsibility sebesar 0.203461 

menyatakan bahwa jika ukuran perusahaan mengalami peningkatan 

sebesar 1% maka nilai perusahaan akan mengalami peningkatan 

sebesar 0.203461 dengan asumsi seluruh variabel lain konstan. 

c. Koefisien regresi Ukuran Perusahaan sebesar -0.036740 menyatakan 

bahwa jika ukuran perusahaan mengalami peningkatan sebesar 1% 

maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar -0.036740 

dengan asumsi seluruh variabel lain konstan. 

d. Koefisien regresi Leverage sebesar 0.339930 menyatakan bahwa jika 

ukuran perusahaan mengalami peningkatan sebesar 1% maka nilai 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 0.339930 dengan 

asumsi seluruh variabel lain konstan. 

 

4.2.5 Pengujian Hipotesis (Kelayakan Model) 

4.2.5.1 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Tabel 4.9 

Koefisien Determinasi 

R-squared 0.195901     Mean dependent var 0.249115 

Adjusted R-squared 0.103120     S.D. dependent var 0.110922 

S.E. of regression 0.105048     Akaike info criterion -1.545240 

Sum squared resid 0.286910     Schwarz criterion -1.358414 

Log likelihood 27.17861     Hannan-Quinn criter. -1.485473 

F-statistic 2.111438     Durbin-Watson stat 1.464013 

Prob(F-statistic) 0.123129 

 

Uji koefisien determasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengukur seberapa jauh model penelitian dalam menerangkan variasi 

dari variabel independennya pada variable dependennya (Ghozali, 2011). 

Pada analisis regresi hal tersebut dapat dilihat pada nilai koefisien 

deteminasi (adjusted R-square). hasil penelitan dalam tabel 4.9 

menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square adalah sebesar 0.103120. 

Berarti variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel 

Agresivitas Pajak sebesar 10.31% di mana selebihnya yaitu 89.69% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti. 

 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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4.2.5.2 Uji Simultan (Uji F) 

Berdasarkan Tabel nilai dari F-hitung dari model penelitian sebesar 

2.111438, sedangkan nilai F-tabel dengan α 5% adalah 2.98 .sehingga 

nilai probabilitas dari F-hitung lebih kecil dari F-tabel dengan α 5% yang 

artinya menerima Ho dan menolak Ha. Hal tersebut menunjukan bahwa 

regresi secara simultan Corporate social responsinility, Ukuran 

perusahaan, dan Leverage bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

Agresivitas Pajak sebagai variable dependen. 

4.2.5.3 Uji Statistik t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variable penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variable dependen (Ghozali, 2013). Uji t atau uji parsial dalam penelitian 

ini dilakukan untuk mengambil keputusan atas hipotesis yang telah 

diduga sehingga dapat menjawab dan memberikan kesimpulan atas 

perumusan masalah dalam penelitian ini. 

Tabel 4.10 

Uji Parsial 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

CSRI 0.203461 0.171955 1.183220 0.2474 

SIZE -0.036740 0.023544 -1.560473 0.1307 

DR 0.339930 0.146475 2.320743 0.0284 

C 0.745311 0.406118 1.835207 0.0779 

 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas bahwa jika nilai p-value < α (0.05), atau 

apabila t-hitung ≥ t-tabel maka H0 ditolak. dalam penelitian ini t-tabel α 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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5% sebesar 2.052 Kesimpulan yang dapat diambil dari uji statistik t 

adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: Corporate Social 

Responsibility tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.10, nilai koefisien CSRI, 

memiliki hasil positif sebesar 0.203461 dengan t-hitung sebesar 

1.183220 lebih kecil dari t-tabel sebesar 2.052, dan nilai 

probabilitasnya sebesar 0.2474 atau lebih besar dari nilai signifikansi 

5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa corporate social responsibility 

tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, hal tersebut 

menunjukkan bahwa besar kecilnya pengungkapan corporate social 

responsibility tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya 

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sehingga dinyatakan 

bahwa pada penelitian ini H1 diterima. 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: Ukuran Perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Berdasarkan hasil regresi 

pada tabel 4.10, nilai koefisien SIZE, memiliki hasil negatif sebesar -

0.036740 dengan t-hitung sebesar -1.560473 lebih kecil dari t-tabel 

sebesar 2.052, dan nilai probabilitasnya sebesar 0.1307 atau lebih 

besar dari nilai signifikansi 5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, hal 

tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak 

akan mempengaruhi tinggi rendahnya penghindaran pajak yang 
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dilakukan perusahaan. Sehingga dinyatakan bahwa pada penelitian 

ini H2 diterima. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Tingkat Hutang 

(Leverage) tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.10, nilai koefisien DR, 

memiliki hasil positif sebesar 0.339930 dengan t-hitung sebesar 

2.320743 lebih besar dari t-tabel sebesar 2.052, dan nilai 

probabilitasnya sebesar 0.0284 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 

5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa sejauh mana 

aktiva perusahaan dibiayai dengan utang akan mempengaruhi 

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, 

bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan 

(deductible expense) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga 

yang bersifat deductible akan menyebabkan laba kena pajak 

perusahaan berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada 

akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan 

perusahaan. Sehingga dinyatakan bahwa pada penelitian ini H3 

ditolak. 
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak 

Hasil regresi pada persamaan dengan sampel perusahaan manufaktur 

yang bergerak dibidang sektor industri dasar dan kimia (sub sektor logam 

dan sejenisnya) periode 2011-2015 menunjukkan bahwa hasil uji regresi 

yang telah dilakukan, variable independen yaitu corporate social 

responsibility mendapatkan hasil tidak memiliki pengaruh terhadap 

agresivitas pajak. Hal tersebut tidak menunjukkan adanya pengaruh yang 

kuat antara corporate social responsibility dengan agresivitas pajak.  

Tidak signifikannya hubungan antara corporate social responsibility 

dengan agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan 

pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan tidak mempengaruhi 

perusahaan untuk membayar beban pajak lebih kecil, yang berarti bahwa 

semakin kecil tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan 

maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan kegiatan CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan, hal ini sesuai dengan teori yang digunakan 

yaitu teori legitimasi untuk mendapatkan citra yang baik dari pemerintah 

dan masyarakat. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sagala 

dan Ratmoko (2015) dengan variabel yang terkait. 

4.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak 

Hasil regresi pada persamaan dengan sampel perusahaan manufaktur 

yang bergerak dibidang sektor industri dasar dan kimia (sub sektor logam 
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dan sejenisnya) periode 2011-2015 menunjukkan bahwa hasil uji regresi 

yang telah dilakukan, variable yaitu ukuran perusahaan mendapatkan hasil 

tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut tidak 

menunjukkan adanya pengaruh yang kuat antara ukuran perusahaan 

dengan agresivitas pajak. Tidak signifikannya hubungan antara ukuran 

perusahaan dan agresivitas pajak dapat dilihat dari hasil standar deviasinya 

yang menunjukkan angka 1.076108 dan perusahaan yang digunakan 

cenderung merupakan perusahaan besar. Dilihat dari rata-rata TAG yang 

diukur dengan effective tax rate menunjukkan rata-rata perusahaan sampel 

memiliki tarif pajak yang sama dengan tarif PPh badan. Menurut political 

cost theory perusahaan besar cenderung menjadi sorotan pemerintah maka 

dari itu perusahaan besar tidak melakukan penghematan akan pajaknya. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sagala 

dan Ratmoko (2015), Richardson dan Lanis (2007) dengan variabel yang 

terkait. 

4.3.3 Pengukuran Leverage Terhadap Agresivitas Pajak 

Hasil regresi pada persamaan dengan sampel perusahaan manufaktur 

yang bergerak dibidang sektor industri dasar dan kimia (sub sektor logam 

dan sejenisnya) periode 2011-2015 menunjukkan bahwa hasil uji regresi 

yang telah dilakukan, variable yaitu leverage mendapatkan hasil memiliki 

pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan adanya 

pengaruh yang kuat antara leverage dengan agresivitas pajak. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi cenderung 
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memiliki tujuan untuk mengurangi laba sebelum pajaknya sehingga perlu 

dilakukan pemeriksaan yang lebih baik lagi oleh kreditur dalam hal 

transparansi atas laporan keuangannya yang akan menyebabkan 

perusahaan melaporkan kewajiban perpajakannya secara transparan juga. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuriah 

(2016), Pradipta (2015), Suyanto dan Supramono (2012), dan Richardson 

dan Lanis (2007) dengan variabel yang terkait. 

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh corporate 

social responsibility terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur 

yang bergerak dibidang sektor industri dasar dan kimia (sub sektor logam dan 

sejenisnya) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan 

laporan keuangan pada periode 2011 hingga 2015, terdapat beberapa hal yang 

bisa dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak investor, pihak 

manajerial, dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji hipotesis yang 

dilakukan, hasil regresi untuk variabel corporate social responsibility 

menunjukkan hasil tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Artinya semakin tinggi tingkat pengungkapan corporate social responsibility 

pada perusahaan, maka akan semakin rendah tingkat tingkat keagresifan 

pajaknya. Hal ini mengimplikasikan bahwa pengungkapan CSR yang 

dilakukan perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk membayar 
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beban pajak lebih kecil, yang berarti bahwa semakin kecil tindakan agresivitas 

pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat 

pengungkapan kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga 

pengungkapan corporate social responsibility masih dapat dijadikan salah satu 

tolak ukur dalam menilai kelengkapan laporan tahunan perusahaan, terutama 

pada katagori penghindaran pajak perusahaan. Manajer tetap harus menjaga 

tarif pajak efektif perusahaan dalam standar yang wajar agar tarif ETR tidak 

terlalu meningkat namun tidak terlalu rendah dari yang seharusnya. Manajer 

yang melakukan perencanaan pajak juga dapat melihat rasio benchmarking 

Direktorat Jendral Pajak. Rasio benchmarking Direktorat Jendral Pajak 

bertujuan sebagai pembanding dan dapat digunakan untuk melihat kepatuhan 

wajib pajak. Maka dari itu, manajer harus terus memantau perencanaan pajak 

yang dilakukan sudah berlebihan atau masih dikatakan dalam batas wajar 

dengan membandingkan antara pengungkapan informasi yang berkaitan 

dengan tanggung jawab perusahaan di dalam laporan tahunan dan rasio 

benchmarking Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh pengakuan maupun 

pandangan positif dari masyarakat serta pemerintah sebagai regulator, 

merupakan salah satu stakeholder perusahaan, sehingga perusahaan harus 

memperhatikan kepentingan pemerintah, salah satunya yaitu dengan cara 

mengikuti setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, ketaatan 

membayar pajak, dan tidak melakukan penghindaran pajak. 
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Pada variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

tidak mempengaruhi kegiatan perpajakan perusahaan yang bergerak dibidang 

sektor industri dasar dan kimia (sub sektor logam dan sejenisnya). Perusahaan 

besar cenderung mendapat tekanan regulasi dan visibilitas dari masyarakat, 

sehingga cenderung mengungkapkan tanggung jawab sosial yang lebih luas. 

Menurut political cost theory perusahaan besar cenderung menjadi sorotan 

pemerintah maka dari itu perusahaan besar tidak melakukan penghematan 

akan pajaknya. Hal ini mengindikasikan manajemen perusahaan lebih 

mempertimbangkan risiko-risiko yang akan terjadi agar menjaga reputasi yang 

dimiliki perusahaan dimata publik dan pemerintah. 

Pada variabel leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak. Hal ini menunjukkan bahwa rasio hutang mempengaruhi kegiatan 

perpajakan perusahaan yang bergerak dibidang sektor industri dasar dan kimia 

(sub sektor logam dan sejenisnya). Pihak manajemen memiliki pengaruh 

terhadap tingkat leverage perusahaan sehingga dapat melakukan upaya untuk 

menurunkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya dibayar oleh 

perusahaan. Pihak agen akan cenderung menggunakan pendanaan dengan 

utang agar mengurangi laba perusahaan akibat munculnya biaya bunga, 

sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan yang dapat 

berdampak dalam mengurangi beban pajak perusahaan yang ditanggung. 

Perusahaan dengan leverage yang tinggi cenderung memiliki tujuan untuk 

mengurangi laba sebelum pajaknya sehingga perlu dilakukan pemeriksaan 
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yang lebih baik lagi oleh kreditur dalam hal transparansi atas laporan 

keuangannya yang akan menyebabkan perusahaan melaporkan kewajiban 

perpajakannya secara transparan juga. Menurut Kasmir (2014) standar untuk 

rasio total utang adalah sebesar 35%. Secara rata-rata perusahaan sampel yang 

diteliti sebesar 44,39%, persentase ini di atas standar persentase rasio total 

utang yang telah ditetapkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan  pembahasan mengenai perumusan masalah 

dalam penelitian ini didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Corporate social responsibility yang diukur dengan CSRI tidak memiliki 

pengaruh terhadap agresivitas pajak yang tergabung dalam perusahaan 

manufaktur industri dasar dan kimia (sub sektor logam dan sejenisnya) 

pada periode 2011 – 2015. 

2. Ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total asset tidak 

memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak yang tergabung dalam 

perusahaan manufaktur industri dasar dan kimia (sub sektor logam dan 

sejenisnya) pada periode 2011 – 2015. 

3. Tingkat Hutang (Leverage) yang diukur dengan debt ratio memiliki 

pengaruh terhadap agresivitas pajak yang tergabung dalam perusahaan 

manufaktur industri dasar dan kimia (sub sektor logam dan sejenisnya) 

pada periode 2011 – 2015. 

5.2 Saran 

1. Sampel yang digunakan penelitian ini hanya pada perusahaan manufaktur 

industri dasar dan kimia (sub sektor logam dan sejenisnya) yang terdaftar 

di BEI pada periode 2011 – 2015, sehingga sampel yang digunakan tidak 

banyak. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti sampel 
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perusahaan manufaktur secara keseluruhan atau perusahaan bidang lain 

dengan sampel yang lebih beragam dan jumlah sampel yang lebih banyak. 

2. Bagi manajer atau perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dapat 

melihat dan membandingkan rasio perusahaan dengan rasio benchmarking 

Direktorat Jendral Pajak agar perencanaan pajak yang dilakukan 

perusahaan masih dalam kondisi wajar. 

3. Bagi stakeholder juga dapat membandingkan rasio perusahaan dengan 

rasio benchmarking Direktorat Jendral Pajak, investor dapat melihat 

apakah perusahaan melakukan perencanaan yang agresif atau tidak karena 

semakin agresif perusahaan dalam pajaknya maka akan mempengaruhi 

transparansi yang akan merugikan stakeholder. 
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Lampiran I 

POPULASI PERUSAHAAN MANUFAKTUR INDUSTRI DASAR DAN 

KIMIA SUB SEKTOR LOGAM DAN SEJENISNYA 

Perusahaan Manufaktur: 

1. Betonjaya Manunggal Tbk 

2. Citra Tubindo Tbk 

3. Indal Aluminium Industry Tbk 

4. Lion Metal Works Tbk 

5. Lionmesh Prima Tbk 

6. Pelangi Indah Canindo Tbk 
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Hasil pengungkapan CSR Betonjaya Manunggal Tbk 

ITEM PENILAIAN  BTON 
2011 

BTON 
2012 

BTON 
2013 

BTON 
2014 

BTON 
2015 

Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengluaran riset dan 
pengembangan  

0 0 0 1 1 

Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan 
tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan 
hukum dan peraturan polusi 

0 0 1 1 1 

Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah 
atau akan dikurangi 

1 1 1 1 1 

Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat 
pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamasi daratan 
atau reboisasi  

1 1 1 1 1 

Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, 
minyak, air, dan kertas 

0 0 1 1 1 

Penggunaan material daur ulang 0 0 1 1 1 

Menerima penghargaan berkaitan dengan program 
lingkungan yang dibuat perusahaan 

0 0 0 1 1 

Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan 1 1 1 1 1 

Kontribusi dalam seni yang bertujuan memperindah 
lingkungan 

1 1 1 1 1 

Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah 0 0 0 1 1 

Pengolahan limbah 0 0 1 1 1 

Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak 
lingkungan 

1 1 1 1 1 

Perlindungan lingkungan hidup 1 1 1 1 1 

Menggunakan energi secara efisien dalam kegiatan operasi 0 0 0 0 0 

Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi 0 0 0 0 0 

Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang 0 0 0 0 0 

Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi 
energi 

0 0 0 0 0 

Peningkatan efisiensi energi dari produk 0 0 0 0 0 
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Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari 
produk 

0 0 0 0 0 

Kebijakan energi perusahaan 0 0 0 0 0 

Mengurangi Polusi, iritasi atau risiko dalam lingkungan kerja 1 1 1 1 1 

Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan 
fisik atau mental 

1 1 1 1 1 

Statistik keselamatan tenaga kerja 0 0 1 1 1 

Menaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja  1 1 1 1 1 

Menerima pengahargaan berkaitan dengan keselamatan 
kerja 

0 0 0 0 1 

Menetapkan Suatu komite keselamatan kerja 1 1 1 1 1 

Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja 1 1 1 1 1 

Pelayanan kesehatan tenaga kerja 0 0 1 1 1 

Perekrutan tenaga kerja wanita atau penyandang disabilitas 0 0 0 0 0 

Pengungkapan presentase atau jumlah tenaga kerja wanita 
atau penyandang disabilitas dalam tingkat manajerial 

0 0 0 0 0 

Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita atau penyandang 
disabilitas dalam pekerjaan 

0 0 0 0 0 

Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita atau 
penyandang disabilitas 

0 0 0 0 0 

Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat 
kerja 

1 1 1 1 1 

Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang 
pendidikan  

0 0 0 0 1 

Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja  0 0 1 1 1 

Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja 
yang ada pada tahap proses 

0 0 1 1 1 

Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan presentase gaji untuk pensiun 0 0 0 1 1 
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Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan 0 1 1 1 1 

Mengungkapan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan tingkatan manajerial yang ada 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan disposisi staff -  dimana staff ditempatkan 1 1 1 1 1 

Jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misal penjualan per 
tenaga kerja 

0 0 0 0 0 

Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga 
kerja 

0 0 0 0 0 

Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain 0 0 1 1 1 

Mengungkapan informasi hubungan manajemen dengan 
tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi 
kerja 

0 0 1 1 1 

Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja 
dan masa depan perusahaan 

1 1 1 1 1 

Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah 1 1 1 1 1 

Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh 1 1 1 1 1 

Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja 
dinegosiasikan 

1 1 1 1 1 

Peningkatan kondisi kerja secara umum 1 1 1 1 1 

Informasi reorganisasi perusahaan yang mempengaruhi 
tenaga kerja 

0 0 0 0 0 

Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan 
termasuk pengemasannya 

0 0 1 1 1 

Pengungkapan gambaran pengeluaran riset dan 
pengembangan produk 

1 1 1 1 1 
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Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk 
memperbaiki produk 

1 1 1 1 1 

Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar 
keselamatan 

1 1 1 1 1 

Membuat produk lebih aman untuk konsumen 1 1 1 1 1 

Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk 
perusahaan 

0 1 1 1 1 

Pengungkapan peningkatan kebersihan / kesehatan dalam 
pengolahan dan penyiapan produk 

0 1 1 1 1 

Pengungkapan informasi atas keselamatan produk 
perusahaan  

0 0 1 1 1 

Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan 
dalam penerimaan penghargaan 

1 1 1 1 1 

Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah 
meningkat (misalnya ISO 9000) 

0 1 1 1 1 

Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung 
aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni 

0 0 0 0 0 

Tenaga kerja penuh waktu dari mahasiswa atau pelajar 1 1 1 1 1 

Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat 0 0 0 0 0 

Membantu riset medis 0 0 0 0 0 

Sponsor untuk konverensi pendidikan, seminar, atau 
pameran seni 

0 0 0 0 0 

Membiayai program beasiswa 0 0 0 0 0 

Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat 0 0 0 0 0 

Sponsor kampanye nasional 0 0 0 0 0 

Mendukung pengembangan industri lokal 0 0 1 1 1 

Pengungkapan tujuan atau kebiajakan perusahaan secara 
umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial kepada 
masyarakat 

1 1 1 1 1 

Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial 
perusahaan selain yang disebutkan diatas 

1 1 1 1 1 

  31 35 48 52 54 
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Hasil pengungkapan CSR Citra Tubindo Tbk 

ITEM PENILAIAN  CTBN 
2011 

CTBN 
2012 

CTBN 
2013 

CTBN 
2014 

CTBN 
2015 

Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengluaran riset dan 
pengembangan  

1 1 1 1 1 

Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan 
tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum 
dan peraturan polusi 

1 1 1 1 1 

Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah 
atau akan dikurangi 

1 1 1 1 1 

Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat 
pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamasi daratan 
atau reboisasi  

1 1 1 1 1 

Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, 
minyak, air, dan kertas 

1 1 1 1 1 

Penggunaan material daur ulang 1 1 1 1 1 

Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan 
yang dibuat perusahaan 

1 1 1 1 1 

Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan 1 1 1 1 1 

Kontribusi dalam seni yang bertujuan memperindah 
lingkungan 

1 1 1 1 1 

Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah 0 0 0 0 0 

Pengolahan limbah 1 1 1 1 1 

Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak 
lingkungan 

1 1 1 1 1 

Perlindungan lingkungan hidup 1 1 1 1 1 

Menggunakan energi secara efisien dalam kegiatan operasi 1 1 1 1 1 

Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi 0 0 0 0 0 

Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang 1 1 1 1 1 

Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi 
energi 

1 1 1 1 1 

Peningkatan efisiensi energi dari produk 1 1 1 1 1 
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Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari 
produk 

1 1 1 1 1 

Kebijakan energi perusahaan 1 1 1 1 1 

Mengurangi Polusi, iritasi atau risiko dalam lingkungan kerja 1 1 1 1 1 

Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik 
atau mental 

0 0 0 0 0 

Statistik keselamatan tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Menaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja  0 0 0 0 0 

Menerima pengahargaan berkaitan dengan keselamatan kerja 0 0 0 0 0 

Menetapkan Suatu komite keselamatan kerja 0 0 1 1 1 

Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja 0 0 0 0 0 

Pelayanan kesehatan tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Perekrutan tenaga kerja wanita atau penyandang disabilitas 0 0 0 0 0 

Pengungkapan presentase atau jumlah tenaga kerja wanita 
atau penyandang disabilitas dalam tingkat manajerial 

0 0 0 0 0 

Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita atau penyandang 
disabilitas dalam pekerjaan 

0 0 0 0 0 

Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita atau 
penyandang disabilitas 

0 0 0 0 0 

Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat 
kerja 

1 1 1 1 1 

Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang 
pendidikan  

0 0 0 0 0 

Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja  1 1 1 1 1 

Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja 
yang ada pada tahap proses 

0 0 0 1 1 

Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan presentase gaji untuk pensiun 0 0 1 1 1 
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Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan 0 0 0 0 0 

Mengungkapan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan tingkatan manajerial yang ada 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan disposisi staff -  dimana staff ditempatkan 1 1 1 1 1 

Jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka 0 0 1 1 1 

Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misal penjualan per 
tenaga kerja 

0 0 0 0 0 

Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain 1 1 1 1 1 

Mengungkapan informasi hubungan manajemen dengan 
tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja 

1 1 1 1 1 

Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja 
dan masa depan perusahaan 

0 0 0 0 1 

Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah 1 1 1 1 1 

Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh 1 1 1 1 1 

Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja 
dinegosiasikan 

0 0 0 0 0 

Peningkatan kondisi kerja secara umum 1 1 1 1 1 

Informasi reorganisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga 
kerja 

0 0 0 0 0 

Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja 1 1 1 1 1 

Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan 
termasuk pengemasannya 

0 0 1 1 1 

Pengungkapan gambaran pengeluaran riset dan 
pengembangan produk 

1 1 1 1 1 

Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk 
memperbaiki produk 

0 0 0 1 1 
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Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan 1 1 1 1 1 

Membuat produk lebih aman untuk konsumen 1 1 1 1 1 

Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk 
perusahaan 

1 1 1 1 1 

Pengungkapan peningkatan kebersihan / kesehatan dalam 
pengolahan dan penyiapan produk 

0 0 1 1 1 

Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan  1 1 1 1 1 

Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan 
dalam penerimaan penghargaan 

0 1 1 1 1 

Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah 
meningkat (misalnya ISO 9000) 

1 1 1 1 1 

Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung 
aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni 

1 1 1 1 1 

Tenaga kerja penuh waktu dari mahasiswa atau pelajar 0 0 0 0 0 

Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat 1 1 1 1 1 

Membantu riset medis 0 0 0 0 0 

Sponsor untuk konverensi pendidikan, seminar, atau pameran 
seni 

1 1 1 1 1 

Membiayai program beasiswa 0 0 0 0 0 

Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat 1 1 1 1 1 

Sponsor kampanye nasional 0 0 0 0 0 

Mendukung pengembangan industri lokal 0 0 0 0 0 

Pengungkapan tujuan atau kebiajakan perusahaan secara 
umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial kepada 
masyarakat 

0 0 0 0 0 

Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial 
perusahaan selain yang disebutkan diatas 

0 0 0 0 0 

  43 44 49 51 52 
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Hasil pengungkapan CSR Indal Aluminium Industry Tbk  

ITEM PENILAIAN  INAI 

2011 

INAI 

2012 

INAI 

2013 

INAI 

2014 

INAI 

2015 

Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengluaran riset dan 

pengembangan  

0 0 0 0 0 

Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak 

mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan 

peraturan polusi 

0 0 0 0 0 

Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau 

akan dikurangi 

0 0 1 1 1 

Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat 

pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamasi daratan atau 

reboisasi  

0 0 1 1 1 

Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, 

minyak, air, dan kertas 

0 0 0 0 1 

Penggunaan material daur ulang 0 0 0 0 0 

Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan 

yang dibuat perusahaan 

0 0 0 0 0 

Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan 0 0 0 0 0 

Kontribusi dalam seni yang bertujuan memperindah lingkungan 0 0 0 0 0 

Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah 0 0 0 0 0 

Pengolahan limbah 0 0 0 0 1 

Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak 

lingkungan 

0 0 0 0 0 

Perlindungan lingkungan hidup 0 0 0 0 0 

Menggunakan energi secara efisien dalam kegiatan operasi 0 0 1 1 1 
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Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi 0 0 0 0 0 

Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang 0 0 0 0 1 

Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi 0 0 1 1 1 

Peningkatan efisiensi energi dari produk 0 0 1 1 1 

Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari 

produk 

0 0 0 0 0 

Kebijakan energi perusahaan 0 0 0 0 0 

Mengurangi Polusi, iritasi atau risiko dalam lingkungan kerja 0 0 0 0 0 

Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik 

atau mental 

0 0 0 0 0 

Statistik keselamatan tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Menaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja  0 0 0 0 0 

Menerima pengahargaan berkaitan dengan keselamatan kerja 0 0 0 0 0 

Menetapkan Suatu komite keselamatan kerja 0 0 0 0 0 

Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja 0 0 0 0 0 

Pelayanan kesehatan tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Perekrutan tenaga kerja wanita atau penyandang disabilitas 0 0 0 0 0 

Pengungkapan presentase atau jumlah tenaga kerja wanita atau 

penyandang disabilitas dalam tingkat manajerial 

0 0 0 0 0 

Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita atau penyandang 

disabilitas dalam pekerjaan 

0 0 0 0 0 

Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita atau penyandang 

disabilitas 

0 0 0 0 0 

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Afif Prabowo,  Ak.-Ibs, 2018



Indonesia Banking School 

114 
 

 

Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja 1 1 1 1 1 

Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang 

pendidikan  

0 0 0 0 0 

Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja  0 0 0 0 0 

Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang 

ada pada tahap proses 

1 1 1 1 1 

Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan presentase gaji untuk pensiun 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan 0 0 0 0 0 

Mengungkapan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan tingkatan manajerial yang ada 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan disposisi staff -  dimana staff ditempatkan 0 0 0 0 0 

Jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misal penjualan per tenaga 

kerja 

0 0 0 0 0 

Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain 0 0 0 0 0 

Mengungkapan informasi hubungan manajemen dengan tenaga 

kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja 

0 0 1 1 1 

Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan 

masa depan perusahaan 

0 0 0 0 0 
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Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah 0 0 0 0 0 

Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh 0 0 0 0 0 

Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja 

dinegosiasikan 

0 0 0 0 0 

Peningkatan kondisi kerja secara umum 0 0 0 0 0 

Informasi reorganisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga 

kerja 

0 0 0 0 0 

Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan 

termasuk pengemasannya 

0 0 0 1 1 

Pengungkapan gambaran pengeluaran riset dan pengembangan 

produk 

0 0 0 0 1 

Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk 

memperbaiki produk 

0 0 1 0 0 

Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan 0 0 0 0 1 

Membuat produk lebih aman untuk konsumen 0 0 0 0 1 

Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan 0 0 0 0 0 

Pengungkapan peningkatan kebersihan / kesehatan dalam 

pengolahan dan penyiapan produk 

0 0 0 1 1 

Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan  0 0 0 0 0 

Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam 

penerimaan penghargaan 

1 1 0 0 0 

Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah 

meningkat (misalnya ISO 9000) 

1 1 0 0 0 
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Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas 

masyarakat, pendidikan, dan seni 

1 1 1 1 1 

Tenaga kerja penuh waktu dari mahasiswa atau pelajar 0 0 0 1 1 

Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat 1 1 1 1 1 

Membantu riset medis 0 0 0 0 0 

Sponsor untuk konverensi pendidikan, seminar, atau pameran seni 0 0 0 0 1 

Membiayai program beasiswa 0 0 0 0 0 

Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat 0 0 1 1 1 

Sponsor kampanye nasional 0 0 0 0 0 

Mendukung pengembangan industri lokal 0 0 0 0 0 

Pengungkapan tujuan atau kebiajakan perusahaan secara umum 

berkaitan dengan tanggung jawab sosial kepada masyarakat 

1 1 1 1 1 

Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan 

selain yang disebutkan diatas 

1 1 1 1 1 

  10 10 16 18 25 
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Hasil pengungkapan CSR Lion Metal Works Tbk 

ITEM PENILAIAN  
LION 
2011 

LION 
2012 

LION 
2013 

LION 
2014 

LION 
2015 

Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengluaran riset dan 
pengembangan  

0 0 0 1 1 

Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan 
tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum 
dan peraturan polusi 

1 1 1 1 1 

Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah 
atau akan dikurangi 

1 1 1 1 1 

Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat 
pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamasi daratan 
atau reboisasi  

0 0 0 0 0 

Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, 
minyak, air, dan kertas 

0 0 0 0 0 

Penggunaan material daur ulang 0 0 0 0 0 

Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan 
yang dibuat perusahaan 

0 0 0 1 1 

Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan 1 1 1 1 1 

Kontribusi dalam seni yang bertujuan memperindah 
lingkungan 

0 0 0 0 1 

Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah 0 0 0 0 0 

Pengolahan limbah 0 0 0 1 1 

Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak 
lingkungan 

1 1 1 1 1 

Perlindungan lingkungan hidup 0 1 1 1 1 

Menggunakan energi secara efisien dalam kegiatan operasi 1 1 1 1 1 

Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi 0 0 0 0 0 

Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang 0 0 0 0 0 

Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi 
energi 

0 0 0 1 1 

Peningkatan efisiensi energi dari produk 1 1 1 1 1 
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Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari 
produk 

0 0 0 0 0 

Kebijakan energi perusahaan 1 1 1 1 1 

Mengurangi Polusi, iritasi atau risiko dalam lingkungan kerja 0 0 0 0 1 

Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan 
fisik atau mental 

0 0 0 1 1 

Statistik keselamatan tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Menaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja  0 0 0 1 1 

Menerima pengahargaan berkaitan dengan keselamatan kerja 0 0 0 0 0 

Menetapkan Suatu komite keselamatan kerja 0 0 0 1 1 

Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja 0 0 0 0 1 

Pelayanan kesehatan tenaga kerja 0 0 0 1 1 

Perekrutan tenaga kerja wanita atau penyandang disabilitas 0 0 0 0 0 

Pengungkapan presentase atau jumlah tenaga kerja wanita 
atau penyandang disabilitas dalam tingkat manajerial 

0 0 0 0 0 

Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita atau penyandang 
disabilitas dalam pekerjaan 

0 0 0 0 0 

Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita atau 
penyandang disabilitas 

0 0 0 0 0 

Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat 
kerja 

1 1 1 1 1 

Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang 
pendidikan  

0 0 0 0 1 

Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja  1 1 1 1 1 

Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja 
yang ada pada tahap proses 

1 1 1 1 1 

Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi 0 1 1 1 1 

Mengungkapkan presentase gaji untuk pensiun 0 0 0 0 0 
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Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan 1 1 1 1 1 

Mengungkapan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan tingkatan manajerial yang ada 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan disposisi staff -  dimana staff ditempatkan 0 0 1 1 1 

Jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misal penjualan per 
tenaga kerja 

0 0 0 0 0 

Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut 0 0 1 1 1 

Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga 
kerja 

0 0 0 0 0 

Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain 0 0 0 1 1 

Mengungkapan informasi hubungan manajemen dengan 
tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja 

0 0 0 1 1 

Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja 
dan masa depan perusahaan 

0 0 0 1 1 

Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah 1 1 1 1 1 

Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh 0 0 0 1 1 

Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja 
dinegosiasikan 

0 0 0 1 1 

Peningkatan kondisi kerja secara umum 0 0 0 0 1 

Informasi reorganisasi perusahaan yang mempengaruhi 
tenaga kerja 

0 0 0 0 0 

Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan 
termasuk pengemasannya 

0 1 1 1 1 

Pengungkapan gambaran pengeluaran riset dan 
pengembangan produk 

1 1 1 1 1 

Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk 
memperbaiki produk 

0 1 1 1 1 
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Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan 1 1 1 1 1 

Membuat produk lebih aman untuk konsumen 1 1 1 1 1 

Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk 
perusahaan 

1 1 1 1 1 

Pengungkapan peningkatan kebersihan / kesehatan dalam 
pengolahan dan penyiapan produk 

1 1 1 1 1 

Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan  1 1 1 1 1 

Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan 
dalam penerimaan penghargaan 

0 1 1 1 1 

Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah 
meningkat (misalnya ISO 9000) 

1 1 1 1 1 

Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung 
aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni 

0 1 1 1 1 

Tenaga kerja penuh waktu dari mahasiswa atau pelajar 0 0 1 1 1 

Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat 0 1 0 0 0 

Membantu riset medis 0 0 0 0 0 

Sponsor untuk konverensi pendidikan, seminar, atau pameran 
seni 

0 0 0 0 1 

Membiayai program beasiswa 0 1 1 1 1 

Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat 0 0 0 0 0 

Sponsor kampanye nasional 0 0 0 0 0 

Mendukung pengembangan industri lokal 0 1 1 1 1 

Pengungkapan tujuan atau kebiajakan perusahaan secara 
umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial kepada 
masyarakat 

0 1 1 1 1 

Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial 
perusahaan selain yang disebutkan diatas 

0 1 1 1 1 

  21 32 34 47 53 
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Hasil pengungkapan CSR Lionmesh Prima Tbk 

ITEM PENILAIAN  
LMSH 
2011 

LMSH 
2012 

LMSH 
2013 

LMSH 
2014 

LMSH 
2015 

Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengluaran riset dan 
pengembangan  

1 1 1 1 1 

Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan 
tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan 
hukum dan peraturan polusi 

1 1 1 1 1 

Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah 
atau akan dikurangi 

1 1 1 1 1 

Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat 
pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamasi daratan 
atau reboisasi  

0 0 0 1 1 

Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, 
minyak, air, dan kertas 

0 0 0 0 0 

Penggunaan material daur ulang 0 0 0 0 0 

Menerima penghargaan berkaitan dengan program 
lingkungan yang dibuat perusahaan 

0 0 0 0 1 

Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan 1 1 1 1 1 

Kontribusi dalam seni yang bertujuan memperindah 
lingkungan 

0 0 0 1 1 

Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah 0 0 0 1 0 

Pengolahan limbah 0 0 0 0 0 

Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak 
lingkungan 

0 0 0 0 0 

Perlindungan lingkungan hidup 1 1 1 1 1 

Menggunakan energi secara efisien dalam kegiatan operasi 0 0 0 0 0 

Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi 0 0 0 0 0 

Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang 0 0 0 0 0 

Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi 
energi 

0 0 0 0 0 

Peningkatan efisiensi energi dari produk 0 0 0 0 0 
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Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari 
produk 

0 0 0 0 0 

Kebijakan energi perusahaan 0 0 0 0 0 

Mengurangi Polusi, iritasi atau risiko dalam lingkungan kerja 0 0 0 0 1 

Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan 
fisik atau mental 

1 1 1 1 1 

Statistik keselamatan tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Menaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja  1 1 1 1 1 

Menerima pengahargaan berkaitan dengan keselamatan 
kerja 

0 0 0 0 0 

Menetapkan Suatu komite keselamatan kerja 1 1 1 1 1 

Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja 0 0 0 0 1 

Pelayanan kesehatan tenaga kerja 1 1 1 1 1 

Perekrutan tenaga kerja wanita atau penyandang disabilitas 0 0 0 0 0 

Pengungkapan presentase atau jumlah tenaga kerja wanita 
atau penyandang disabilitas dalam tingkat manajerial 

0 0 0 0 0 

Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita atau penyandang 
disabilitas dalam pekerjaan 

0 0 0 0 0 

Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita atau 
penyandang disabilitas 

0 0 0 0 0 

Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat 
kerja 

1 1 1 1 1 

Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang 
pendidikan  

0 0 0 1 1 

Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja  0 1 1 1 1 

Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja 
yang ada pada tahap proses 

0 1 1 1 1 

Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi 0 1 1 1 1 

Mengungkapkan presentase gaji untuk pensiun 0 0 0 0 0 
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Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan 0 1 1 1 1 

Mengungkapan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan tingkatan manajerial yang ada 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan disposisi staff -  dimana staff ditempatkan 0 0 0 1 1 

Jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka 0 0 0 0 1 

Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misal penjualan per 
tenaga kerja 

0 0 0 0 0 

Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut 0 1 1 1 1 

Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga 
kerja 

0 0 0 0 0 

Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain 0 1 1 1 1 

Mengungkapan informasi hubungan manajemen dengan 
tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi 
kerja 

0 1 1 1 1 

Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja 
dan masa depan perusahaan 

0 1 1 1 1 

Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah 1 1 1 1 1 

Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh 1 1 1 1 1 

Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja 
dinegosiasikan 

0 1 1 1 1 

Peningkatan kondisi kerja secara umum 1 1 1 1 1 

Informasi reorganisasi perusahaan yang mempengaruhi 
tenaga kerja 

0 0 0 0 0 

Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan 
termasuk pengemasannya 

1 1 1 1 1 

Pengungkapan gambaran pengeluaran riset dan 
pengembangan produk 

1 1 1 1 1 
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Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk 
memperbaiki produk 

1 1 1 1 1 

Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar 
keselamatan 

0 0 1 1 1 

Membuat produk lebih aman untuk konsumen 1 1 1 1 1 

Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk 
perusahaan 

1 1 1 1 1 

Pengungkapan peningkatan kebersihan / kesehatan dalam 
pengolahan dan penyiapan produk 

0 1 1 1 1 

Pengungkapan informasi atas keselamatan produk 
perusahaan  

1 1 1 1 1 

Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan 
dalam penerimaan penghargaan 

0 0 1 1 1 

Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah 
meningkat (misalnya ISO 9000) 

0 0 0 0 0 

Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung 
aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni 

1 1 1 1 1 

Tenaga kerja penuh waktu dari mahasiswa atau pelajar 0 1 1 1 1 

Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat 1 1 1 1 0 

Membantu riset medis 0 0 0 0 0 

Sponsor untuk konverensi pendidikan, seminar, atau 
pameran seni 

0 0 0 0 0 

Membiayai program beasiswa 0 1 1 1 1 

Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat 0 0 0 0 0 

Sponsor kampanye nasional 0 0 0 0 0 

Mendukung pengembangan industri lokal 0 0 1 1 0 

Pengungkapan tujuan atau kebiajakan perusahaan secara 
umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial kepada 
masyarakat 

1 1 1 1 1 

Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial 
perusahaan selain yang disebutkan diatas 

1 1 1 1 1 

  25 37 40 45 46 
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Hasil pengungkapan CSR Pelangi Indah Canindo Tbk 

ITEM PENILAIAN  PICO 
2011 

PICO 
2012 

PICO 
2013 

PICO 
2014 

PICO 
2015 

Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengluaran riset dan 
pengembangan  

0 0 0 0 0 

Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan 
tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum 
dan peraturan polusi 

0 0 0 0 0 

Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau 
akan dikurangi 

0 0 0 0 0 

Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat 
pengolahan sumber daya alam, misalnya reklamasi daratan 
atau reboisasi  

0 0 0 0 0 

Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, 
minyak, air, dan kertas 

0 0 0 0 0 

Penggunaan material daur ulang 0 0 0 0 0 

Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan 
yang dibuat perusahaan 

0 0 0 0 0 

Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan 0 0 0 0 0 

Kontribusi dalam seni yang bertujuan memperindah lingkungan 0 0 0 0 0 

Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah 0 0 0 0 0 

Pengolahan limbah 0 0 0 0 0 

Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak 
lingkungan 

0 0 0 0 0 

Perlindungan lingkungan hidup 0 0 0 0 0 

Menggunakan energi secara efisien dalam kegiatan operasi 0 0 0 0 0 

Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi 0 0 0 0 0 

Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang 0 0 0 0 0 

Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi 
energi 

0 0 0 0 0 

Peningkatan efisiensi energi dari produk 0 0 0 0 0 
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Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari 
produk 

0 0 0 0 0 

Kebijakan energi perusahaan 0 0 0 0 0 

Mengurangi Polusi, iritasi atau risiko dalam lingkungan kerja 0 0 0 0 0 

Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik 
atau mental 

0 0 0 0 0 

Statistik keselamatan tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Menaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja  0 0 0 0 0 

Menerima pengahargaan berkaitan dengan keselamatan kerja 0 0 0 0 0 

Menetapkan Suatu komite keselamatan kerja 0 0 0 0 0 

Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja 0 0 0 0 0 

Pelayanan kesehatan tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Perekrutan tenaga kerja wanita atau penyandang disabilitas 0 0 0 0 0 

Pengungkapan presentase atau jumlah tenaga kerja wanita 
atau penyandang disabilitas dalam tingkat manajerial 

0 0 0 0 0 

Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita atau penyandang 
disabilitas dalam pekerjaan 

0 0 0 0 0 

Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita atau 
penyandang disabilitas 

0 0 0 0 0 

Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat 
kerja 

1 1 1 1 1 

Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang 
pendidikan  

0 0 0 0 0 

Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja  0 0 0 0 0 

Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja 
yang ada pada tahap proses 

1 1 1 1 1 

Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan presentase gaji untuk pensiun 0 0 0 0 0 
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Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan 0 0 0 0 0 

Mengungkapan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan tingkatan manajerial yang ada 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan disposisi staff -  dimana staff ditempatkan 1 1 1 1 1 

Jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misal penjualan per 
tenaga kerja 

0 0 0 0 0 

Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut 1 1 1 1 1 

Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain 1 1 1 1 1 

Mengungkapan informasi hubungan manajemen dengan 
tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja 

1 1 1 1 1 

Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja 
dan masa depan perusahaan 

1 1 1 1 1 

Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah 1 1 1 1 1 

Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh 0 0 0 0 0 

Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja 
dinegosiasikan 

0 0 0 0 0 

Peningkatan kondisi kerja secara umum 1 1 1 1 1 

Informasi reorganisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga 
kerja 

0 0 0 0 0 

Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja 0 0 0 0 0 

Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan 
termasuk pengemasannya 

1 1 1 1 1 

Pengungkapan gambaran pengeluaran riset dan 
pengembangan produk 

1 1 1 1 1 

Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk 
memperbaiki produk 

1 1 1 1 1 
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Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan 1 1 1 1 1 

Membuat produk lebih aman untuk konsumen 1 1 1 1 1 

Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk 
perusahaan 

1 1 1 1 1 

Pengungkapan peningkatan kebersihan / kesehatan dalam 
pengolahan dan penyiapan produk 

1 1 1 1 1 

Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan  1 1 1 1 1 

Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam 
penerimaan penghargaan 

1 1 1 1 1 

Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah 
meningkat (misalnya ISO 9000) 

1 1 1 1 1 

Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung 
aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni 

0 0 0 0 0 

Tenaga kerja penuh waktu dari mahasiswa atau pelajar 0 0 0 0 0 

Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat 0 0 0 0 0 

Membantu riset medis 0 0 0 0 0 

Sponsor untuk konverensi pendidikan, seminar, atau pameran 
seni 

0 0 0 0 0 

Membiayai program beasiswa 0 0 0 0 0 

Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat 0 0 0 0 0 

Sponsor kampanye nasional 0 0 0 0 0 

Mendukung pengembangan industri lokal 0 0 0 0 0 

Pengungkapan tujuan atau kebiajakan perusahaan secara 
umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial kepada 
masyarakat 

0 0 0 0 0 

Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial 
perusahaan selain yang disebutkan diatas 

0 0 0 0 0 

  20 20 20 20 20 
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LAMPIRAN II 

Data Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Tingkat 

Hutang (Leverage) 

KODE PERUSAHAAN TAHUN TAG (Y) CSRI (X1) SIZE (X2) DR (X3) 

BTON 
PT. Betonjaya 

Manunggal 
Tbk 

2011 0.21806 0.39241 18.59224 0.22399 

2012 0.23553 0.44304 18.79294 0.22000 

2013 0.22208 0.60760 18.98675 0.20981 

2014 0.20511 0.65823 18.97508 0.15628 

2015 0.18970 0.68354 19.02563 0.18574 

CTBN 
PT. Citra 

Tubindo Tbk 

2011 0.17993 0.54430 21.52162 0.41197 

2012 0.26788 0.55696 21.67716 0.46875 

2013 0.28296 0.62025 21.93074 0.45359 

2014 0.26235 0.64557 21.89787 0.45359 

2015 0.01835 0.65823 21.88085 0.45359 

INAI 
PT. Indal 

Aluminium 
Industry Tbk 

2011 0.13919 0.12658 20.11498 0.80513 

2012 0.23691 0.12658 20.23261 0.78894 

2013 0.55822 0.21519 20.45039 0.85657 

2014 0.32450 0.22785 20.61084 0.86377 

2015 0.49897 0.31646 21.00864 0.81972 

LION 
PT. Lion Metal 

Works Tbk 

2011 0.21816 0.26582 19.71764 0.17428 

2012 0.17634 0.40506 19.88740 0.14226 

2013 0.23834 0.43038 20.03691 0.20139 

2014 0.22154 0.59494 20.22101 0.29617 

2015 0.21271 0.67089 20.27593 0.28894 

LMSH 
PT. Lionmesh 

Prima Tbk 

2011 0.28059 0.31646 18.40067 0.41641 

2012 0.08405 0.46835 18.67181 0.24133 

2013 0.26005 0.50633 18.77650 0.44065 

2014 0.32556 0.56962 18.76452 0.33892 

2015 0.48927 0.58228 18.71173 0.24188 

PICO 
PT. Pelangi 

Indah Canindo 
Tbk 

2011 0.24583 0.25317 20.14673 0.66554 

2012 0.26499 0.25317 20.20343 0.66514 

2013 0.26443 0.25317 20.24766 0.65506 

2014 0.20994 0.25317 20.25586 0.63212 

2015 0.14188 0.25317 20.22204 0.59212 
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LAMPIRAN III 

HASIL ANALISIS DATA 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 TAG CSRI SIZE DR 
 Mean  0.249115  0.429958  20.00794  0.445455 
 Median  0.236224  0.436709  20.17508  0.428532 
 Maximum  0.558216  0.683544  21.93074  0.863772 
 Minimum  0.018346  0.126582  18.40067  0.142256 
 Std. Dev.  0.110922  0.179029  1.076108  0.235174 
 Skewness  1.011758 -0.107889  0.272152  0.424626 
 Kurtosis  4.795822  1.604684  2.119384  1.859482 

     
 Jarque-Bera  9.149486  2.491835  1.339688  2.527515 
 Probability  0.010309  0.287677  0.511788  0.282590 

     
 Sum  7.473442  12.89874  600.2382  13.36365 
 Sum Sq. Dev.  0.356809  0.929492  33.58223  1.603897 

     
 Observations  30  30  30  30 
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Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 0.967073 (5,21) 0.4602 

Cross-section Chi-square 6.216657 5 0.2857 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: TAG   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/03/17   Time: 10:21   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 6   
Total panel (balanced) observations: 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CSRI 0.203461 0.171955 1.183220 0.2474 

SIZE -0.036740 0.023544 -1.560473 0.1307 
DR 0.339930 0.146475 2.320743 0.0284 
C 0.745311 0.406118 1.835207 0.0779 
     
     R-squared 0.195901     Mean dependent var 0.249115 

Adjusted R-squared 0.103120     S.D. dependent var 0.110922 
S.E. of regression 0.105048     Akaike info criterion -1.545240 
Sum squared resid 0.286910     Schwarz criterion -1.358414 
Log likelihood 27.17861     Hannan-Quinn criter. -1.485473 
F-statistic 2.111438     Durbin-Watson stat 1.464013 
Prob(F-statistic) 0.123129    
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Hasil Uji Normalitas 

 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 CSRI SIZE DR 
CSRI  1.000000  0.028478 -0.677832 
SIZE  0.028478  1.000000  0.449404 
DR -0.677832  0.449404  1.000000 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/03/17   Time: 10:31   
Sample (adjusted): 2012 2015   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 6   
Total panel (balanced) observations: 24  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CSRI -0.962714 3.371790 -0.285520 0.7782 

SIZE 0.103936 0.424727 0.244713 0.8092 
DR 1.425338 2.884986 0.494054 0.6267 
C -8.014278 7.220703 -1.109903 0.2802 
     
     R-squared 0.107930     Mean dependent var -5.735786 

Adjusted R-squared -0.025881     S.D. dependent var 1.620030 
S.E. of regression 1.640860     Akaike info criterion 3.979330 
Sum squared resid 53.84845     Schwarz criterion 4.175672 
Log likelihood -43.75196     Hannan-Quinn criter. 4.031420 
F-statistic 0.806588     Durbin-Watson stat 1.654160 
Prob(F-statistic) 0.504974    

     

0
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Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2015
Observations 30

Mean      -1.04e-16
Median  -0.007349
Maximum  0.230740
Minimum -0.211168
Std. Dev.   0.099466
Skewness   0.428391
Kurtosis   3.761103

Jarque-Bera  1.641692
Probability  0.440059
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Hasil Uji Autokorelasi 

     
     R-squared 0.299915     Mean dependent var 0.257986 

Adjusted R-squared 0.152528     S.D. dependent var 0.120709 
S.E. of regression 0.111123     Akaike info criterion -1.373309 
Sum squared resid 0.234617     Schwarz criterion -1.127881 
Log likelihood 21.47971     Hannan-Quinn criter. -1.308197 
F-statistic 2.034888     Durbin-Watson stat 1.852300 
Prob(F-statistic) 0.130108    

     
     Inverted AR Roots       .25   
     
     

 

Hasil Regresi Model Penelitian 

Dependent Variable: TAG   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/03/17   Time: 10:40   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 6   
Total panel (balanced) observations: 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CSRI 0.203461 0.171955 1.183220 0.2474 

SIZE -0.036740 0.023544 -1.560473 0.1307 
DR 0.339930 0.146475 2.320743 0.0284 
C 0.745311 0.406118 1.835207 0.0779 
     
     R-squared 0.195901     Mean dependent var 0.249115 

Adjusted R-squared 0.103120     S.D. dependent var 0.110922 
S.E. of regression 0.105048     Akaike info criterion -1.545240 
Sum squared resid 0.286910     Schwarz criterion -1.358414 
Log likelihood 27.17861     Hannan-Quinn criter. -1.485473 
F-statistic 2.111438     Durbin-Watson stat 1.464013 
Prob(F-statistic) 0.123129    
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Personal Identities 

Name Afif Prabowo 

Place & Date of Birth Jakarta, 7 April 1994 

Gender Male 

Religion Islam 

Nationality Indonesia 

Height / Weight 174 cm / 58 kg 

Address Jl. Haji Saiyan komp. Astya Puri Kav.12 
RT/RW 002/001, Pondok Ranji, South 
Tangerang – 12330 

Mobile Phone +628176415620 

Email afifprbw@gmail.com 

Educational Background 

Period Institution Department Place 

2012 – 2017 STIE Indonesia Banking 
School 

Faculty of Economics, 
Department of Accounting 

South Jakarta 

Period Institution Education Place 

2009 – 2012 SMA NEGERI 74 Senior High School South Jakarta 
2006 – 2009 Madrasah Pembangunan Junior High School South Jakarta 

Skills 

Interpersonal Leadership, Work in Team, Creative Presentation, Negotiating, Effective Selling 

Computer MS Office (Word, Excel, Powerpoint), Zahir Accounting Program, Adobe 
(Photoshop, Acrobat Pro), Internet. 

Language  Bahasa Indonesia : Native 

 English                    : Passive 

Interest 

Interest Sports, Music, Travelling, Diversity, Politics, Economics 
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Course and Training 

Year Course / Training 

2015 Workshop Perbankan : Credit Analyst, Basic Treasury, Trade Financing, 
Effective Selling Skill. 

2014 Customer Service and Service Excellent Training. 
2013 Pelatihan Kepemimpinan di Rindam Jaya: Pendidikan dan Pembentukan 

Mental, Fisik dan Disiplin. 
2012 Basic Activist Training Program. 
2012 Zahir Accounting Program. 
2012 English Programme. 

Organization Experience 

Period Organization Division 

2013 – 2014 Dewan Mahasiswa STIE Indonesia 
Banking School 

Komisi III: Perwakilan Mahasiswa 

2012 – 2013 Rhythm Night 2013 Wakil Ketua 
2012 – 2013 Senat Mahasiswa  STIE Indonesia 

Banking School 
Divisi Kesejahteraan Mahasiswa 

2012 Panitia Buku Tahunan Sekolah Divisi Kordinator Lapangan 

Internship and Work Experience 

 PT. Sari Coffee Indonesia – December 2016 
Work as Full time Barista at Starbucks Cilandak Townsquare. Connecting with each 
other, with our customers and communities to create a culture that values and respects 
diversity and inclusion. I gain a lot of experiences not only about coffee but also 
teamwork and responsibility to complete all assigned tasks in one shift. 

 BRI Kantor Cabang Tangerang City – January 2016 
Work as Funding Officer and Account Officer. Assist FO and AO in the field work to find 
new customer and maintain existing customer, learn how BRI Kanca Tangcity organize 
their office, learn how BRI Kanca Tangcity take and give their customer.  

 One Championship – Odyssey of Champions – September 2015 
Work in team with four members as Liaison Officer for Singapore Team. Served as a 
liaison between Singapore Team and Committee of One Championship to communicate 
and coordinate in each of their activity. 

 Bank Indonesia Kpw Cirebon – January 2015 
Work in team consist with five members, learn how central bank implementing the 
regulations in region of Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka. 

 Thamrin City – February 2014 
Work as a Data entry. Responsible to done a daily report with Microsoft Word and Excel. 

 Batavia Jazz  – 2013 
Work as an Event Organizer. Organized musical events once a month at Piazza Hall – 
Gandaria City. 
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