
1 
 

Indonesia Banking School 

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, UKURAN PERUSAHAAN, DAN 
TINGKAT LEVERAGE (DEBT TO TOTAL ASSET) TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK 
PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DASAR DAN KIMIA SUB SEKTOR LOGAM DAN 

SEJENISNYA PERIODE 2011-2015 

Afif Prabowo (20121112098) 

 

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 

1. PENDAHULUAN 
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. 

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. 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 
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stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat, 
kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya 
saing dan nilai tambah industri nasional, dan kebijakan perpajakan yang 
diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai. 

Pajak mengurangi total pendapatan atau laba bersih yang diterima oleh wajib 
pajak. Hal tersebut menyebabkan perusahaan selalu mencari cara untuk 
menghindari beban pajaknya. 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. 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). 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 Suyanto dan Supramono, 2012). 

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. 

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. 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 (Kuriah, 2016). 
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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. 

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 Pada Perusahaan 
Industri Dasar Dan Kimia Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Periode 2011-2015. 

 
2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
2.1 LANDASAN TEORI 
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. 

 

2.1.2 Agresivitas Pajak 
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 
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dalam Suyanto dan Supramono, 2012). Lanis dan Richardson (2012) juga 
menyatakan bahwa terdapat tiga alasan penting menggunakan ETR sebagai 
proksi untuk mengukur agresivitas pajak. Yang pertama bahwa 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. 
2.1.3 Corporate Social Responsibility 

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 ekonomi, 
sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. 
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. Pradipta (2015) menyatakan bahwa pengukuran variabel CSR ini 
dilakukan dengan menggunakan check list yang mengacu pada Global Reporting 
Initiative (GRI). 
2.1.4 Leverage (Debt to Total Asset) 

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 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 
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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. 

 
2.2 PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
2.2.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas 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 pengungkapan 
corporate social responsibility (CSR) dalam rangka menjaga citra (image) di mata 
masyarakat. 
H1: Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap Agresivitas 
Pajak. 
 
2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak 

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. 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. 
H2: Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 
 
 
 
2.2.3 Pengaruh Tingkat Hutang (Leverage) 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 
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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. 
Ho3: Leverage tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

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. 
Model sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Data hasil Purposive sampling yang akan dilakukan, didapat 6 perusahaan 
manufaktur yang bergerak dibidang sektor industri dasar dan kimia (sub sektor 
logam dan sejenisnya), sehingga jumlah observasi yang digunakan sebanyak 30 
observasi. 

 

  

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



7 
 

Indonesia Banking School 

3.1 Operasionalisasi Variabel 

 

  

Definisi Variabel Formulasi 
Skala 

pengukuran 
Sumber 

Variabel Dependen 

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) 

𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 tax expenses

earning before tax
 Rasio 

Lanis dan 
Richardson 

(2012) 

Variabel Independen 

Corporate Social 
Responsibility adalah 

pengungkapan 
informasi yang 

berkaitan dengan 
tanggung jawab 

perusahaan di dalam 
laporan tahunan. 

Corporate 
Social 

Responsibilit
y (CSRI) 

∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑛𝑗
 Rasio 

Rumus CSRI 
(Corporate 

Social 
Responsibilit

y Index) 

Ukuran perusahaan 
menunjukkan besar 

atau kecilnya kekayaan 
(aset) yang dimiliki 
suatu perusahaan. 

Ukuran 
Perusahaan 

(SIZE) 
𝐿𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡) Rasio 

Richardson 
dan Lanis, 

(2007) 

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) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 Rasio 

Weygandt 
et al., (2013) 
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3.2 Model Penelitian 

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 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 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 

 

 
 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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4.2 Uji Data Panel 
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 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. 

 
4.3 Uji Asumsi Klasik 
4.3.1 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. 

 
 

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 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. 

 

 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 

0

2

4

6

8

10

12

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

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

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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4.3.2 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 independen pada model penelitian atau 
dengan kata lain, seluruh variabel independen dalam penelitian ini bebas dari 
multikolinearitas. 

 
4.3.3 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, 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji heteroskedastisitas ini diterima. 
Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 
4.3.4 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-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 

 

 

 
 
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 Durbin-Watson adalah 
1.6498. Tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model apabila D-W stat 

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

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 
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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. 

 
4.4 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 = 0.745311 + 0.203461CSRit - 0.036740SIZEit + 0.339930DRit + εit  

 

4.5 Uji Kelayakan Model 

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 

 

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi 
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 

Sumber: Data diolah oleh peneliti. 

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



13 
 

Indonesia Banking School 

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. 
4.5.2 Uji Simultan 

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. 
4.5.3 Uji Statistik t 

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 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 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 
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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. 

 
4.6 Analisis Hasil Penelitian 

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. 

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 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. 

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 
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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 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. 

 
5. PENUTUP 
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 Keterbatasan dan 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 
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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