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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social 

responsibility terhadap tax avoidance dan efeknya terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017. Adapun variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah corporate social 

responsibility dan tax avoidance. Sementara itu variabel dependen tax avoidance 

diukur dengan effective tax rate dan nilai perusahaan diukur dengan proksi tobins’q. 

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan sampel dalam 

penelitian ini ada 96 perusahaan dari seluruh sektor manufaktur. Metode 

pengolahan data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan software 

IBM SPSS Statistics 21. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa corporate social 

responsibility tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan tax avoidance tidak 

bepengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Kata kunci: Corporate social responsibility (CSR), tax avoidance, dan nilai 

perusahaan. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to determine the effect of corporate social 

responsibility on tax avoidance and its effect on firm value in manufacturing 

companies listed on the Stock Exchange in 2017. The independent variables used 

in this research are corporate social responsibility and tax avoidance. The 

dependent variable tax avoidance is measured by the effective tax rate and the firm 

value measured by the proxy of Tobins' q. Sampling determined by using purporsive 

sampling method and the sample in this study there were 96 companies from all 

manufacturing sectors. Method in processing data uses multiple linear regression 

analysis with IBM SPSS Statistics 21 software. The results of regression analysis 

show that corporate social responsibility does not affect tax avoidance and tax 

avoidance does not affect the value of the company. 

Keywords: Corporate social responsibility (CSR), tax avoidance, and firm value. 
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Indonesia Banking School 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan tersebut yang dapat dicerminkan dari harga 

sahamnya. Setiap perusahaan tentunya menginginkan nilai perusahaannya 

sangat tinggi, karena hal tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan 

bahwa kemakmuran para pemegang saham perusahaan tersebut juga tinggi. 

Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para 

pemegang saham, sehingga para pemegang saham atau investor akan tertarik 

untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut 

(Haruman, 2008). 

Nilai perusahaan merupakan acuan bagi para investor terhadap suatu 

perusahaan, yang berkaitan dengan harga saham. Nilai perusahaan yang tinggi 

tercerminkan dari nilai sahamnya. Harga saham merupakan harga yang terjadi 

pada saat harga saham diperdagangkan di pasar. Dalam realitanya tidak semua 

perusahaan menginginkan harga saham tinggi, karena takut tidak laku dijual 

atau tidak menarik investor untuk membelinya. 

Nilai perusahaan tidak hanya dilihat dari kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan laba atau keuntungan. Kasus lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo 

tahun 2005 sampai sekarang masih menyisakan permasalahan sosial. Masih 

banyak ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan PT. Lapindo Brantas yang 

belum diselesaikan (Sindhudiptha dan Yasa, 2013). 
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Kemudian adanya demonstrasi buruh perusahaan yang menuntut upah 

yang layak masih terjadi berbagai daerah. Hal ini menjadi perhatian semua 

pihak termasuk pemerintah. Fonemena-fenomena semacam ini akan 

mempengaruhi kinerja perusahaan di masa yang akan datang, terlebih saat ini 

kondisi keuangan saja tidak cukup untuk menjamin nilai perusahaan untuk 

tumbuh secara berkelanjutan. 

Nilai perusahaan tercermin dari harga sahamnya, dimana harga saham 

merupakan suatu sumber informasi dalam perusahaan. Informasi merupakan 

kebutuhan yang mendasar bagi para investor maupun calon investor dalam 

mengambil keputusan. Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika 

informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Jadi, perusahan 

cenderung akan mengungkapkan informasi yang diharapkan dapat 

memaksimalkan nilai perusahaannya, yang kemudian akan meningkatkan 

harga saham perusahaan tersebut (Wardoyo dan Veronica, 2013). Salah satu 

informasi yang diungkapkan oleh perusahaan adalah corporate social 

responsibility (CSR) dan tax avoidance. 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wacana yang 

sedang mengemuka di dunia perusahaan multinasional. Wacana ini digunakan 

oleh perusahaan dalam rangka mengambil peran menghadapi perekonomian 

menuju pasar bebas. Perkembangan pasar bebas yang telah membentuk ikatan-

ikatan ekonomi dunia dengan terbentuknya ASEAN Free Trade Area, Asia-

Pacific Economic Cooperation dan sebagainya telah mendorong perusahaan 

dari berbagai penjuru dunia untuk secara bersama melaksanakan aktivitasnya 
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dalam rangka mensejahterakan masyarakat di sekitarnya (Nurlela dan 

Islahuddin, 2008). 

Suatu perusahaan memang tidak dapat dipisahkan dari tanggung 

jawabnya terhadap sosial dan lingkungan. Banyak perusahaan yang seakan 

berlomba dalam kegiatan yang berorientiasi sosial, seperti AQUA dengan 

program “1=10 Liter”, PT. Kalbe Farma dengan program “Puskesmas Keliling 

Procold”, PT. Unilever Indonesia dengan program “Lifebouy Hand Washing 

Campaign” dan “Rinso, Bersih Itu Baik”, PT. Media Group dengan program 

“Peduli Tsunami Aceh dan Nias”, serta banyak lagi program sosial yang 

memiliki program CSR yang beragam. Namun di sisi lain, PT. Lapindo Brantas 

meninggalkan kenangan buruk pada para korban lumpur yang harus 

kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan pekerjaan akibat eksploitasi gas. 

Bencana memaksa penduduk harus ke rumah sakit, sedangkan perusahaan 

terkesan lebih mengutamakan penyelamatan aset-asetnya daripada mengatasi 

soal lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Peristiwa tersebut merupakan 

salah satu contoh yang menunjukkan lemahnya pelaksanaan CSR di Indonesia. 

CSR juga merupakan salah satu informasi yang harus tercantum di 

dalam laporan tahunan perusahaan seperti yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan 

yang mewajibkan perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 
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bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun 

Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, 

seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat 

setempat. 

Pro dan kontra pun timbul di kalangan pengusaha atas ditetapkannya 

Undang-undang tersebut. Beberapa yang setuju, mengganti misi 

perusahaannya untuk lebih memperhatikan tanggung jawab sosial dan 

lingkungannya. Dan beberapa pengusaha berargumen bahwa CSR tidak boleh 

dipaksakan karena bersifat sukarela dan menjadi bagian dari strategi (Rawi dan 

Muchlish, 2010). Namun, dengan adanya dasar hukum yang kuat tersebut 

maka pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan yang semula 

hanya pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) yang merupakan 

pengungkapan yang tidak diwajibkan menjadi pengungkapan yang diwajibkan 

(mandatory disclosure). CSR menjadi wajib karena perusahaan tidak hanya 

berorientasi kepada pemilik modal (investor dan kreditur), tetapi juga 

kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan, seperti konsumen, 

karyawan, masyarakat, pemerintah, supplier atau bahkan kompetitor (Nurlela 

dan Islahuddin, 2008). 

Selain mekanisme CSR, Berbagai cara juga dilakukan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan, Salah satu keputusan yang dilakukan oleh 

perusahaan adalah perencanaan pajak, perencanaan pajak ini dilakukan dengan 

cara tax avoidance (penghindaran pajak). Aktifitas tersebut di lakukan dengan 

cara mengurangi pajak perusahaan yang masih dalam peraturan perpajakan 
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yang berlaku (legal), sehingga nantinya akan dapat menaikan laba perusahaan 

dan akan berdampak terhadap nilai perusahaan tersebut.  

Aktifitas penghindaran pajak merupakan langkah yang efektif untuk 

menaikkan nilai perusahaan menurut para manajemen keuangan. (Karimah dan 

Taufiq, 2013). Tetapi di satu sisi dapat terlihat, aktifitas penghindaran pajak ini 

dapat menimbulkan kerugian bagi negara jika aktifitas ini mengarah pada 

tindakan penghindaran pajak yang terlalu agresif, hal ini dapat mengurangi 

pendapatan bagi negara. Menurut Dyreng et al. (2008), praktik tax avoidance 

biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak 

melanggar hukum perpajakan. 

Beberapa penelitian yang mengukur nilai perusahaan, antara lain 

penelitian yang dilakukan oleh Ningrum et al. (2018) menemukan bahwa 

Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh negatif terhadap Tax 

Avoidance. Penelitian tersebut berlawanan dengan penelitian Rahmawati et al. 

(2016) yang menyimpulkan bahwa Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) memberikan pengaruh positif signifikan terhadap Tax 

Avoidance. 

Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan Tax Avoidance terhadap 

Nilai Perusahaan dilakukan oleh Apsari dan Setiawan (2018) dimana penelitian 

ini menunjukkan hasil bahwa Tax Avoidance yang diproksikan melalui 

Effective Tax Rate berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun hasil 

yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Pangaribuan dan Victorya 
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(2014), menyebutkan bahwa Tax Avoidance bepengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas masih terdapat ketidak konsistenan hasil 

penelitian. Hal inilah yang menjadi motivasi bagi penulis untuk melakukan 

penelitian, karena penelitian ini sudah banyak dilakukan namun dengan hasil 

yang tidak konsisten maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai 

Corporate Social Resposibility, Tax Avoidance, dan Nilai Perusahaan. 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Sari dan Adiwibowo 

(2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian 

ini menambahkan variabel nilai perusahaan untuk menguji apakah nantinya 

tindakan penghindaran pajak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Selian itu, periode yang digunakan dalam penelitian ini berbeda, penulis 

menggunakan tahun terbaru yaitu tahun 2017.  

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini ingin mengetahui apakah 

pengungkapan CSR dan Tax Avoidance dapat mempengaruhi Nilai 

Perusahaan. Maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Corporate 

Social Responsibility terhadap Tax Avoidance dan efeknya terhadap Nilai 

Perusahaan”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian (research question) sebagai berikut: 

1. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance? 
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2. Apakah Tax Avoidance berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan? 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap Tax Avoidance. 

2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tax Avoidance terhadap 

Nilai Perusahaan. 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

sebagai berikut: 

1) Bagi Manajemen, diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis 

tentang manfaat penerapan corporate social responsibility dan tax 

avoidance dalam meningkatkan nilai perusahaan. 

2) Bagi Peneliti, dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama 

mengikuti pembelajaran terutama tentang corporate social 

responsibility, tax avoidance, dan nilai perusahaan. 

3) Bagi Akademis, diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan yang berkaitan dengan corporate social responsibility, 

tax avoidance, dan nilai perusahaan. 

4) Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dipergunakan 

sebagai bahan dalam melanjutkan penelitian terkait dengan 
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pengaruh corporate social responsibility terhadap tax avoidance 

dan efeknya terhadap nilai perusahaan. 

5) Bagi investor, calon investor, dan badan otoritas pasar modal, 

diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

mengenai relevansi dari corporate social responsibility dan tax 

avoidance dalam laporan tahunan perusahaan dengan nilai 

perusahaan. Serta dapat digunakan sebagai sumber informasi yang 

penting dalam pengambilan keputusan investasi yang akan 

dilakukan dalam memilih perusahaan yang mempunyai nilai 

perusahaan yang tinggi. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Merupakan penjelasan tentang isi dari masing-masing bab secara 

singkat dan jelas dari keseluruhan skripsi ini. Penulisan skripsi ini akan 

disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan gambaran tentang Nilai Perusahaan serta variabel 

yang mempengaruhinya sehingga penulis memilih judul “Pengaruh Corporate 

Social Resposibility terhadap Tax Avoidance dan Efeknya terhadap Nilai 

Perusahaan”. Rumusan Masalah, mengungkapkan apakah variabel yang 

digunakan berpengaruh terhadap Tax Avoidance dan efeknya Nilai Perusahaan. 

Pembatasan Masalah, menjelaskan mengenai batasan terhadap pembahasan 

penelitian. Tujuan Penelitian, untuk mengetahui pengaruh variabel terhadap 

Tax Avoidance dan efeknya terhadap Nilai Perusahaan. Manfaat Penelitian, 
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untuk mengetahui manfaat yang dihasilkan penelitian ini. Sistematika 

Penulisan, menjelaskan secara ringkas mengenai isi pokok sub-bab dalam 

penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori mengenai Corporate Social Responsibility, 

Tax Avoidance, dan Nilai Perusahaan, serta berbagai landasan teori lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga hasil penelitian terdahulu dan 

pengembangan antar variabel yang membentuk hipotesis penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang menggunakan 

metode kuantitatif dengan data sekunder, Objek penelitian, model penelitian, 

metode pengambilan sampel, variabel dan operasionalisasi variabel, teknik 

pengolahan dan analisis data, dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu 

Perusahaan Manufaktur, analisis dan pembahasan hasil penelitian pengaruh 

Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance dan efeknya terhadap 

Nilai Perusahaan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada 

bab sebelumnya, saran bagi peneliti selanjutnya, dan keterbatasan penelitian. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Keagenan 

Untuk memahami Tax Avoidance, dasar perspektif yang 

digunakan adalah hubungan keagenan. Jensen dan Meckling (1976), 

menyebutkan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara 

manajer (agent) dengan investor (principal). Principal dalam hal ini 

adalah pemegang saham, sedangkan untuk agent adalah manajemen 

yang mengelola perusahaan. Dalam manajemen keuangan, 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham adalah tujuan utama 

perusahaan. Untuk itu, manajemen yang diangkat oleh pemegang 

saham diharapkan bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. 

Dalam realitanya, sering terjadi agency problem antara manajemen dan 

pemegang saham yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara 

pemegang saham dengan manajemen. 

Hubungan antara investor dengan para manajer seringkali 

menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan. 

Perbedaan kepentingan tersebut dapat berupa keinginan pemegang 

saham melakukan tax avoidance yang meningkatkan nilai perusahaan 

agar mendapatkan hasil investasi yang tinggi, sedangkan pihak manajer 

perusahaan hanya akan melakukan tax avoidance apabila hal tersebut 

memberi manfaat kepadanya. Perbedaan kepentingan lain contohnya 
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dalam mengambil keputusan untuk laba yang diperoleh perusahaan 

setelah melakukan tax avoidance. Pihak investor ingin laba tersebut 

dibagikan sebagai dividen, sedangkan pihak manajer perusahaan ingin 

laba tersebut digunakan sebagai operasional perusahaan. Konflik 

seperti ini disebut dengan agency problem (Kim, Nofsinger, dan Mohr, 

2010). 

2.1.2. Teori Legitimasi 

Dalam memahami Corporate Social Resposibility digunakanlah 

dasar perspektif legitimasi. Perusahaan bisa ada dalam suatu wilayah 

karena adanya dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, perilaku 

perusahaan dan cara-cara yang dilakukan perusahaan saat menjalankan 

bisnis harus berada dalam batas pedoman, norma-norma, serta nilai 

yang ditetapkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, seperti halnya 

pemerintah, perusahaan memiliki kontrak sosial (social contract) yang 

berisi sejumlah hak dan kewajiban. Kontrak sosial tersebut akan 

mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kondisi sosial dalam 

masyarakat. Namun, apa pun perubahan yang terjadi, kontrak sosial 

tersebut tetaplah merupakan dasar bagi legitimasi bisnis perusahaan 

tersebut. Kontrak sosial tersebut akan menjadi alat bagi perusahaan 

untuk menyesuaikan berbagai tujuan perusahaan dengan tujuan-tujuan 

masyarakat yang pelaksanaannya direalisasikan dalam bentuk tanggung 

jawab sosial perusahaan. 
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Dowling and Pfeffer (1975) menyatakan bahwa aktivitas 

organisasi perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial 

lingkungannya. Terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh 

dukungan legitimasi, yaitu: (1) aktivitas organisasi perusahaan harus 

sesuai (congruence) dengan sistem nilai di masyarakat; dan (2) 

pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai 

sosial. 

Nor Hadi (2011) di dalam bukunya “Corporate Social 

Responsibility” menyebutkan hasil survey “The Millenium Poll on 

CSR” (1999) yang dilakukan oleh Environics International (Toronto), 

Conference Board (New York) dan Prince of Wales Business Leader 

Forum (London) diantara 25.000 responden di 23 negara menunjukkan 

bahwa dalam membentuk opini dan legitimasi perusahaan, 60 persen 

mengatakan bahwa etika bisnis, praktik sehat terhadap karyawan, 

dampak terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 

paling berperan dalam meningkatkan legitimasi, 40 persen responden 

menyatakan citra perusahaan dan brand image mempengaruhi kesan 

mereka. 

Untuk tetap mendapatkan legitimasi maka organisasi 

perusahaan harus mengomunikasikan aktivitas lingkungan dengan 

melakukan pengungkapan lingkungan sosial (Berthelot dan Robert, 

2011). Pengungkapan lingkungan dinilai bermanfaat untuk 
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memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan legitimasi yang telah 

diterima (Hadjoh dan Sukartha, 2013).  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa legitimasi 

perusahaan dapat ditingkatkan melalui tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR). Untuk itu, pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan diperlukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi 

dari masyarakat. 

2.1.3. Corporate Social Responsibility 

Belum ditemukan satu pengertian yang disepakati oleh semua 

pihak mengenai pengertian CSR. Pengertian yang diungkapkan oleh 

banyak ahli, praktisi maupun peneliti memang belum memiliki 

kesamaan, tetapi dalam banyak hal memiliki kesamaan esensi. Menurut 

The World Bussiness Council for Sustainable Development yang 

merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1955 dan 

beranggotakan 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 

negara dunia, Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab 

sosial perusahaan diartikan sebagai suatu komitmen bisnis untuk 

memberikan kontribusi yang berdampak terhadap pembangunan 

ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta 

perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun 

masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara 

yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun bagi pembangunan. 
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2.1.4. Tax avoidance 

Tax avoidance merupakan tindakan perencanaan pajak atau 

agresivitas pajak yang masih dalam batas koridor perundang-undangan 

(lawful fashion). Dalam teori tradisional, tax avoidance dianggap 

sebagai aktivitas untuk memberikan kesejahteraan dari negara kepada 

pemegang saham (Kim et al., 2011), oleh karena itu pemisahan atas 

kontrol dan kepemilikan menjadi hal yang penting. Pemilik saham yang 

akan menerima manajer bertindak atas nama mereka untuk mencapai 

profit yang maksimal, termasuk mengurangi kewajiban pajak selama 

keuntungan yang diharapkan masih berada di atas biaya yang 

diperkirakan. 

Pemisahan kepemilikan dan manajemen mengarahkan 

keputusan pajak perusahaan untuk mencerminkan kepentingan pribadi 

manajer. Pemisahan kepemilakan dan pengawasan ini menunjukkan 

bahwa tax avoidance merupakan aktivitas yang penting, sehingga 

pemilik perlu merancang pengawasan yang tepat bagi manajemen agar 

manajer mengambil keputusan pajak yang efektif dan efisien, yaitu 

ketika biaya yang harus dikeluarkan masih lebih kecil daripada benefit 

yang akan diterima. 

Didalam lingkup literatur keagenan, tax avoidance dapat 

memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan manipulasi laba 

atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai. Hanlon dan Heitzman 

(2010) mendefinisikan tax avoidance sebagai pengurangan pajak secara 

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Satrio Pinandito, Ak.-Ibs, 2018



15 
 

Indonesia Banking School 
 

eksplisit. Tax avoidance menggambarkan sebuah kelanjutan dari 

strategi perencanaan perpajakan perusahaan. Manajer dapat 

membenarkan transaksi atas tax avoidance dengan mengklaim bahwa 

kompeksitas dan ketidaktauan menjadi hal yang penting dalam 

meminimalkan terdeteksinya aktivitas tax avoidance pemeriksa pajak. 

2.1.5. Nilai Perusahaan 

Menurut Nurlela dan Islahuddin (2008), nilai perusahaan 

didefinisikan sebagai nilai pasar, karena nilai pasar perusahaan dapat 

memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila 

harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka 

semakin tinggi kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan dapat 

dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan 

urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten 

dalam bidangnya, seperti manajer ataupun komisaris. 

Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang 

benar, manajer keuangan mempunyai tujuan yang harus dicapai. 

Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu 

mencapai tujuan tersebut. Secara normatif tujuan keuangan adalah 

untuk memaksimalkan nilai perusahaan. 

Wahyuni et al. (2013) menjelaskan bahwa nilai perusahaan 

sering dikaitkan dengan seberapa besar perusahaan tersebut dengan 

melihat harga saham yang ada pada waktu itu. Semakin tinggi harga 

saham, maka nilai perusahaan pun akan ikut tinggi Meningkatnya nilai 
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perusahaan adalah sebuah prestasi, yang sesuai dengan keinginan para 

pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka 

kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai 

perusahaan adalah harga yang harus dibayar oleh pembeli apabila 

perusahaan itu dijual yang akan memberikan kemakmuran pada 

pemegang saham. 

2.1.6. Variabel Kontrol 

Dalam mengontrol hubungan antara variabel terikat dengan 

variabel bebas digunakanlah variabel kontrol, karena variabel bebas 

diduga ikut dipengarugi oleh variabel kontrol. Variabel kontrol adalah 

variabel untuk mengontrol atau melengkapi hubungan kausalnya agar 

lebih baik untuk mendapatkan model empiris yang lebih baik. 

1) Ukuran Perusahaan (Size) 

Menurut Brigham dan Houston (2010) ukuran perusahaan 

adalah ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan 

oleh total aset, jumlah penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-

lain. Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa 

ukuran perusahaan merupakan nilai besar kecilnya perusahaan yang 

ditunjukan olehtotal aset, total penjualan, jumlah laba, sehingga 

mempengaruhi kinerja sosial perusahaan dan menyebabkan 

tercapainya tujuan perusahaan. 

 

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Satrio Pinandito, Ak.-Ibs, 2018



17 
 

Indonesia Banking School 
 

2) Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba selama 

periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal, baik modal 

secara keseluruhan maupun modal sendiri (Barus dan Leliani, 2013). 

Menurut Rodriguez dan Arias (2013) profitabilitas 

merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan 

yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap 

tahun. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan 

yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak 

yang lebih sedikit atau tidak sama sekali. Selain itu dengan 

menggunakan kompensasi kerugian, perusahaan dapat mengurangi 

kewajiban membayar pajak untuk tahun buku sebelumnya atau 

berikutnya. Semua ini merupakan manfaat beban pajak untuk 

perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian. Berdasarkan 

konsep tersebut, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif 

perusahaan membayar pajak. 

3) Leverage 

Leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki 

perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan 

untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. 

Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi 

mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai 
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asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage 

rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri 

(Yulfaida, 2012). 

Menurut Fahmi (2012) rasio leverage merupakan rasio yang 

mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. 

Sedangkan dalam arti luas Kasmir (2012) mengatakan bahwa rasio 

leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajibannya, baik jangka panjang maupun 

jangka pendek apabila perusahaan dilikuidasi. 

Menurut Harahap dan Sofyan (2013) leverage adalah rasio 

yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap 

modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai 

oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang 

digambarkan oleh modal. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa leverage digunakan oleh suatu perusahaan 

bukan hanya untuk membiayai aktiva, modalserta menanggung 

beban tetap melainkan juga untuk memperbesar penghasilan. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

corporate social responsibility terhadap tax avoidance dan efeknya terhadap 

nilai perusahaan. Penelitiannya antara lain: 
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Ningrum et al. (2018) meneliti Pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak Sebagai 

Pemoderasi. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. Kesimpulan dari 

penelitian ini CSR berpengaruh positif siginifikan terhadap ETR. Semakin 

tinggi nilai CSR maka semakin tinggi nilai ETR, dimana nilai ETR yang tinggi 

menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang rendah. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa semakin tinggi CSR semakin rendah agresivitas pajak. 

Apsari dan Setiawan (2018) melakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen 

sebagai Variabel Moderasi. Sampel penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI sektor industri barang konsumsi periode 

2014-2016. Hasil dari penelitian ini yaitu ETR berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. ETR yang rendah mengindikasikan Tax Avoidance yang 

tinggi berpengaruh terhadap menurunnya Nilai Perusahaan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas Tax Avoidance suatu perusahaan 

dapat menurunkan Nilai perusahaan. 

Ilmiani dan Sutrisno (2014) meneliti Pengaruh Tax Avoidance terhadap 

Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel 

Moderating. Penelitian ini hanya mengambil obyek perusahaan manufaktur 

dan diperolah 25 perusahaan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel 

yang ditetapkan. Jumlah tersebut dikalikan 3 tahun rentang waktu penelitian 

sehingga diperoleh data 75 laporan tahunan (annual report) yang 
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dipublikasikan. Namun dari jumlah tersebut, sebanyak 25 data tidak normal, 

sehingga data yang diolah hanya berjumlah 50. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah Tax Avoidance berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai 

perusahaan, yang berarti bahwa semakin tinggi Tax Avoidance maka semakin 

rendah nilai perusahaan yang berarti bahwa semakin tinggi Tax Avoidance 

maka semakin rendah nilai perusahaan. 

Pangaribuan dan Victorya (2014) meneliti Corporate Governance, 

Corporate Social Resposibility, Agresivitas Pajak dan Nilai Perusahaan 

Sebagai Satu Kompendium: Bukti Empiris. Hipotesis dalam penelitian ini 

antara lain: (H1) Corporate Governance berpengaruh signifikan negatif 

terhadap tingkat agresivitas pajak; (H2) Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat agresivitas 

pajak; (H3) Good corporate governance berpengaruh signifikan positif 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility; (H4) Good corporate 

governance berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan; (H5) 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan positif 

terhadap nilai perusahaan; (H6) Tingkat agresivitas pajak berpengaruh 

signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Dari hipotesis yang ada pada 

penelitian tersebut terdapat beberapa kesesuaian dan ketidaksesuaian terhadap 

hasil dari penelitian ini diantaranya: Corporate Governance berpengaruh 

signifikan negatif terhadap tingkat agresivitas pajak, artinya bahwa hipotesis 

satu (H1) dapat diterima. Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat agresivitas pajak, artinya 
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bahwa hipotesis dua (H2) dapat diterima. Good Corporate Governance 

berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility, artinya hipotesis tiga (H3) dapat diterima. Good Corporate 

Governance berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, artinya 

hipotesis empat (H4) dapat diterima. Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility tidak berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, 

artinya hipotesis lima (H5) tidak dapat diterima (ditolak). Dan terakhir bahwa 

tingkat agresivitas pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai 

perusahaan, yang artinya hipotesis enam (H6) dapat diterima. 

Nurhayati dan Medyawati (2012) meneliti Analisis Pengaruh Kinerja 

Keuangan, Good Corporate Governance, dan Corporate Social Resposibility 

terhadap Nilai Perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 pada tahun 2009-2011. 

Hasil dari penelitian ini adalah GCG (Good Corporate Governance) tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada uji terpisah 

(uji parsial). GCG mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada uji serentak (uji simultan). Hal ini menyebabkan tingkat kepemilikan 

manajerial tidak selalu berhubungan liniear positif terhadap nilai perusahaan. 

Karena, kepemilikan oleh manajer belum dapat dipandang sebagai mekanisme 

yang tepat untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. 

Sedangkan CSR (Corporate Social Responsibility) tidak mempunyai Pengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada uji terpisah (uji parsial). CSR 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada uji serentak 

(uji simultan). Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya praktik CSR 

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Satrio Pinandito, Ak.-Ibs, 2018



22 
 

Indonesia Banking School 
 

mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori 

bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan 

sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder. Apabila 

perusahaan dapat memaksimalkan manfaat yang diterima stakeholder maka 

akan timbul kepuasan bagi stakeholder yang akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Harventy (2016) melakukan penelitian Pengaruh Tax Avoidance 

terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang 

dilakukan oleh Ilmiani dan Sutrisno (2014) yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh Tax Avoidance terhadap nilai perusahaan. Sampel dalam penelitian 

ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 

2013-2015. Kesimpulan yang didapatkan peneliti adalah Tax avoidance 

berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan, yang berarti bahwa 

semakin tinggi Tax Avoidance maka semakin rendah nilai perusahaan yang 

berarti bahwa semakin tinggi Tax Avoidance maka semakin rendah nilai 

perusahaan. Penelitian ini hanya mengambil obyek perusahaan manufaktur dan 

diperolah 35 perusahaan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel yang 

ditetapkan. Jumlah tersebut dikalikan 3 tahun rentang waktu penelitian 

sehingga diperoleh data 75 perusahaan berdasar laporan tahunan (annual 

report) yang dipublikasikan. 
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Tabel 2.1 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Hasil 

1 Sari dan 

Adiwibowo 

(2017) 

Pengaruh Corporate 

Social Responsibility 

terhadap Penghindaran 

Pajak Perusahaan. 

Corporate social responsibility 

(CSR) berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak pada 

perusahaan manufaktur sub sektor 

industri yang terdaftar di BEI. 

2 Ningrum et 

al. (2018) 

Pengaruh Corporate 

Social Responsibility 

terhadap Agresivitas Pajak 

Dengan Insentif Pajak 

Sebagai Pemoderasi 

CSR berpengaruh positif 

siginifikan terhadap ETR. Semakin 

tinggi CSR semakin rendah 

agresivitas pajak. 

3 Apsari dan 

Setiawan 

(2018) 

Pengaruh Tax Avoidance 

terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Kebijakan Dividen 

sebagai Variabel Moderasi 

ETR berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. ETR yang rendah 

mengindikasikan Tax Avoidance 

yang tinggi berpengaruh terhadap 

menurunnya Nilai Perusahaan. 

4 Pangaribuan 

dan 

Victorya 

(2014) 

Corporate Governance, 

Corporate Social 

Resposibility, Agresivitas 

Pajak dan Nilai 

Perusahaan Sebagai Satu 

Kompendium: Bukti 

Empiris. 

CSR berpengaruh signifikan negatif 

terhadap tingkat agresivitas pajak, 

dan tingkat agresivitas pajak 

berpengaruh signifikan negatif 

terhadap nilai perusahaan. 

5 Harventy 

(2016) 

Pengaruh Tax Avoidance 

terhadap Nilai Perusahaan 

Tax avoidance berpengaruh 

signifikan negatif terhadap nilai 

perusahaan. 

6 Wijayanti et 

al. (2016) 

Pengaruh Karakteristik 

Perusahaan, GCG, dan 

Corporate Social Responsibility 

tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 
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CSR terhadap 

Penghindaran Pajak 

7 Anita 

(2015) 

Pengaruh Corporate 

Social Responsibility, 

Leverage, Likuiditas, dan 

Ukuran Perusahaan 

terhadap Agresivitas Pajak  

Tidak terdapat pengaruh antara 

corporate social responsibility 

terhadap agresivitas pajak pada 

perusahaan Real Eastate dan 

Property yang terdaftar di BEI 

tahun 2010-2013 

8 Jessica dan 

Toly (2014) 

Pengaruh Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility terhadap 

Agresivitas Pajak 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

variabel pengungkapan Corporate 

Social Responsibility tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap agresivitas pajak. 

9 Jonathan 

dan 

Tendean 

(2016) 

Pengaruh Tax Avoidance 

terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Profitabilitas 

Sebagai Variabel 

Pemoderasi 

Hasil dari penelitian ini 

menyebutkan bahwa Tax avoidance 

tidak memiliki cukup bukti 

berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

10 Wardani 

dan Juliani 

(2018) 

Pengaruh Tax Avoidance 

terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Corporate 

Governance Sebagai 

Variabel Pemoderasi. 

Variabel tax avoidance tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan 

manufaktur sub sektor rokok dan 

sub sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI periode 2012-

2016. 

 

2.3. Hipotesis 

2.3.1. Pengaruh Corporate Social Resposibility terhadap Tax Avoidance 

Dalam realita menjalankan usahanya, perusahaan bertujuan 

untuk memperoleh laba yang maksimal. Akan tetapi perusahaan juga 
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mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Beban pajak yang 

dikenakan kepada perusahaan akan berdampak pada berkurangnya laba 

perusahaan. Untuk tetap menjaga atau mengoptimalkan laba 

perusahaan maka upaya meminimalkan beban pajak dilakukan dengan 

cara praktik penghindaran pajak. 

Sesuai konsep triple bottom line, perusahaan diwajibkan untuk 

mampu menyelaraskan kinerja ekonomi melalui pencapaian laba, 

kinerja lingkungan melalui kepedulian terhadap lingkungan alam 

sekitar, serta kinerja sosial melalui kepedulian terhadap masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2011) dan Hoi et al. 

(2013) menunjukkan bahwa komitmen investasi sosial suatu 

perusahaan menjadi hal penting dalam kegiatan CSR yang berdampak 

negatif terhadap agresivitas penghindaran pajak.  

H1 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh 

negatif terhadap Tax Avoidance 

2.3.2. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan 

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh tax avoidance terhadap 

nilai perusahaan mempunyai hasil yang sangat bervariasi (negatif dan 

positif). Penelitian yang menemukan hubungan positif tax avoidance 

dengan nilai perusahaan yaitu, Chasbiandani dan Martani (2012) serta 

Victory dan Cheisviyani (2016) menyebutkan adanya pengaruh positif 

antara tax avoidance dengan nilai perusahaan. Pernyataan positif 

tersebut lantaran dapat dikatakan bahwa manajerial melakukan 
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penghindaran pajak dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan 

keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya maupun 

resikonya. 

H2 : Tax Avoidance berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 

2.4. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu mengenai 

Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, dan Nilai Perusahaan 

diperoleh gambaran untuk menyusun kerangka pikir penelitian, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data (diolah), 2018 

 

 

 

 

 

Corporate Social 

Responsibility 
Tax Avoidance Nilai Perusahaan 

Size 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah Corporate 

Social Responsibility dapat mempengaruhi Tax Avoidance dan memberikan 

efek terhadap Nilai Perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah 

pengungkapan Corporate Social Resposibility, serta Effective Tax Rate pada 

perusahaan manufaktur. Penulis ingin meneliti apakah pengungkapan 

tanggung jawab sosial, serta perencanaan pajak dapat berdampak baik terhadap 

nilai perusahaan di masa mendatang. 

3.2. Metode Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik non random sampling yaitu cara pengambilan sampel 

yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi 

sampel. Salah satu teknik pengambilan sampling yang termasuk dalam teknik 

non random sampling adalah metode purposive sampling. Metode purposive 

sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa 

pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa 

lebih representatif. (Sugiyono, 2013). 

3.2.1. Tipe, Jenis, dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Sumber data yang 

digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan 

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Satrio Pinandito, Ak.-Ibs, 2018



28 
 

Indonesia Banking School 

keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dalam BEI periode tahun 2017. Data pengungkapan corporate social 

responsibility diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan diukur 

dengan menggunakan check list yang mengacu kepada Global 

Reporting Initiative (GRI). Sementara untuk variabel agresivitas pajak 

dihitung dengan ETR (Effective Tax Rate). Data nilai perusahaan 

dihitung dengan rumus Tobin’s Q. Semua data tersebut diperoleh dari 

laporan tahunan yang diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia 

yaitu www.idx.co.id dan website perusahaan terkait yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini dengan periode tahun 2017. 

3.2.2. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2017. Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan sampel 

berdasarkan metode purposive sampling, dengan kriteria pengambilan 

sampel sebagai berikut: 

1. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan tahun 2017, tidak 

mengalami kerugian selama tahun penelitian. 

2. Perusahaan memiliki informasi atau laporan mengenai 

pengungkapan Corporate Social Resposibility, Tax Avoidance, 

serta Nilai Perusahaan. 
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3.3. Variabel dan Operasional Variabel 

Variabel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari tiga jenis variabel, yaitu variabel independent, variabel dependen, serta 

variabel kontrol. Variabel independen adalah variabel yang mempunyai 

pengaruh atau mempengaruhi variabel dependen, kemudian variabel dependen 

adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel lain, 

sedangkan variabel control adalah variabel yang dikendalikan/dibuat konstan 

sehingga pengaruh variabel independent/variabel bebas terhadap variabel 

dependen/variabel tergantung, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang 

tidak diteliti. 

3.3.1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel bebas yang nilainya 

mempengaruhi nilai variabel dependen. Variabel independen yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu: 

1. Pengungkapan Corporate Social Resposibility 

Pengukuran variabel CSR ini dilakukan dengan menggunakan 

check list yang mengacu kepada Global Reporting Initiative (GRI). 

Jumlah item yang diharapkan diungkap adalah 79 item. Perhitungan 

Index Luas Pengungkapan CSR (CSRI) dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

 
CSRI =

Jumlah Item yang diungkapkan

79
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3.3.2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu: 

1. Tax Avoidance 

Pengukuran menggunakan GAAP Effective Tax Rate (ETR), ini 

mengacu pada pengukuran yang telah dilakukan oleh Octaviana dan 

Rohman (2014). GAAP ETR menggambarkan persentase total 

beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh 

total laba sebelum pajak. Menurut Hanlon dan Heinztman (2010) 

pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran 

pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan 

gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena 

mewakili pajak kini dan tangguhan.  

 

 

Penelitian ini menggunakan GAAP ETR karena penelitian pajak 

empiris baru-baru ini telah menemukan bahwa GAAP ETR telah 

merangkum penghindaran pajak dan menunjukkan sebagai ukuran 

yang paling sering digunakan oleh para peneliti akademik seperti 

Winarsih et al. (2014), Octaviana dan Rohman (2014). Lanis dan 

Richardson (2011) mengindikasikan ETR yang rendah menjadi 

indikator kunci atau tanda agresivitas perusahaan yang menghindari 

pajak perusahan dengan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) 

mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan. ETR yang 

ETR =
Beban Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Pajak
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rendah menunjukan beban pajak penghasilan lebih kecil dari 

pendapatan sebelum pajak.  

2. Nilai Perusahaan 

Menurut Nurlela dan Islahuddin (2008), nilai perusahaan 

didefinisikan sebagai nilai pasar, karena nilai pasar perusahaan 

dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Nilai 

perusahaan diukur menggunakan Tobin’s Q. Tobin’s Q dinilai 

dapat memberikan informasi yang paling baik, karena rasio ini 

dapat menjelaskan berbagai fenomena yang ada dalam kegiatan 

perusahaan seperti terjadinya perbedaan crossectional dalam 

pengambilan keputusan investasi (Simarmata dan Cahyonowati, 

2014). Nilai Tobin’s Q yang rendah (antara 0 dan 1) 

mengindikasikan biaya penggantian aktiva yang lebih besar 

daripada nilai perusahaan tersebut. Semakin besar nilai Tobin’s Q 

maka semakin tinggi nilai perusahaan dan mengindikasikan 

perusahaan memiliki prospek yang baik. Nilai Tobin’s Q diatas satu 

mengindikasikan perusahaan memiliki aset tidak berwujud karena 

nilai perusahaan lebih besar dari biaya ganti aktiva perusahaan. Aset 

tidak berwujud itu dapat berupa intellectual capital. Menurut 

Murwaningsari (2009), Tobin’s Q dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 
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Keterangan: 

Q  = Nilai perusahaan 

EMV = Nilai pasar ekuitas (Equity Market Value) 

EBV = Nilai buku dari ekuitas (Equity Book Value) 

D = Nilai buku dari total utang 

3.3.3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor 

luar yang tidak diteliti. Fungsi dari variabel kontrol adalah untuk 

mencegah adanya hasil perhitungan bias. Variabel kontrol adalah 

variabel untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausalnya 

supaya lebih baik untuk mendapatkan model empiris yang lengkap dan 

lebih baik. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah: 

1. Size 

Variabel control pertama dalam penelitian ini yaitu size yang 

dirumuskan sebagai berikut (Hartono, 2015):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Q =
EMV + D

EBV + D
 

SIZE = ln (nilai buku total aset) 
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2. Leverage 

Mengacu pada penelitian Sulistiyowati et al. (2010) debt to equity 

ratio (DER) diukur dengan rumus: 

 

3. Profitability 

Menurut Sulistiyowati et al. (2010), untuk mengukur profitabilitas 

digunakan berupa rumus sebagai berikut: 

 

3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik 

yaitu dengan program IBM SPSS Statistics 21. Ghozali (2013), menyatakan 

SPSS merupakan suatu software yang berfungsi untuk menganalisis data, 

melakukan perhitungan statistik baik untuk statistik parametrik maupun non-

parametrik. Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan 

menguji hipotesis yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan perangkat lunak 

Microsoft Excel dan IBM SPSS Statistics 21 (Statistical Package for Social 

Sciences). 

ROA =
Laba Bersih

Total Aktiva
 

DER =
Total Kewajiban

Total Ekuitas
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3.4.1. Model Penelitian 

Analisis Regresi yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan model persamaan analisis regresi linier berganda. 

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan 

tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi 

atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui (Gujarati dalam Ghozali, 2013). Hasil 

analisis regresi berupa koefisien masing-masing variabel independen, 

yang diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen 

dengan suatu persamaan. 

Model regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji 

hipotesis pertama adalah sebagai berikut: 

TA = α0 + α1 CSR + α2 SIZE + α3 LEV + α4 PROFIT + e 

Keterangan: 

TA : Tax Avoidance 

α0    : Konstanta 

α1 s/d α4 : Koefisien Regresi 

CSR : Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

SIZE : Ukuran perusahaan 

LEV : Leverage 

PROFIT : Profitabilitas 

e  : Error 
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Sementara itu, untuk menguji hipotesis kedua menggunakan 

model regresi linear sebagai berikut: 

NP = β0 + β1 CSR + β2 TA + β3 SIZE + β4 LEV + β5 PROFIT + e 

Dimana: 

NP : Nilai Perusahaan 

β0   : Konstanta 

β1 s/d β5 : Koefisien Regresi 

CSR : Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

TA : Tax Avoidance 

SIZE : Ukuran perusahaan 

LEV : Leverage 

PROFIT : Profitabilitas 

e  : Error 

3.4.2. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah 

untuk dipahami. Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata 

(mean), median, modus, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai 

minimum (Ghozali, 2013). Statistik deskriptif dapat menjelaskan 

variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Uji statistik 

deskriptif tersebut dilakukan dengan program IBM SPSS Statistics 21. 
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3.4.3. Uji Asumsi Klasik 

Penggunaan uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan  

menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan pada penelitian 

ini. Tujuan lainnya untuk memastikan bahwa di dalam model regresi 

yang digunakan mempunyai data yang terdistribusikan secara normal, 

bebas dari autokorelasi, multikolinieritas serta heterokedistisitas. Uji 

asumsi klasik terdiri dari: 

a) Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013), Pengujian normalitas memiliki 

tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi memiliki 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan 

melihat distribusi dari variabel-variabel yang akan diteliti. 

Walaupun normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan dalam 

analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua 

variabel terdistribusi normal. Jika variabel tidak terdistribusi secara 

normal maka hasil uji statistik akan terdegradasi. Normalitas suatu 

variabel umumnya dideteksi dengan grafik atau uji statistik. 

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas 

residual adalah uji statistik non parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-

S). Jika hasil uji Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan 

diatas 0,05 maka data variabel terdistribusi dengan normal. 

Sedangkan jika hasil uji Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai 
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signifikan di bawah 0,05 maka data variabel terdistribusi tidak 

normal. 

b) Uji Autokorelasi 

Ghozali (2013), menyatakan uji autokorelasi bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Menurut Santoso 

(2010) dan Sunyoto (2011) Salah satu ukuran untuk menentukan ada 

tidaknya masalah autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson 

(DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 (DW < -2)   

2. Tidak terjadi autokorelasi,  jika nilai DW berada diantara -2 dan 

+2 atau -2 ≤ DW ≤ 2   

3. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas 2 atau (DW > 2) 

c) Uji Multikulineoritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas 

didalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Nilai tolerance digunakan untuk mengukur 
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variabilitas independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Nilai cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolineritas adalah nilai tolerance > 0,10 

atau sama dengan VIF < 10 (Ghozali, 2013). 

d) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika tidak disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang memiliki sifat homoskedatisitas 

(Ghozali, 2013). 

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Glejser. Uji Glejser 

mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilai 

signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5 persen. (Ghozali, 

2013). 

3.5.4. Uji Hipotesis 

a) Uji Kofisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi (Adjusted R2) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Menurut Ghozali 
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(2013), Nilai koefisien determinasi yang lebih kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi (R2) adalah 

bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam 

model. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan nilai adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model 

regresi terbaik. Dalam kenyataan nilai adjusted R2 dapat bernilai 

negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. 

b) Uji F (Simultan) 

Menurut Ghozali (2013), uji stastistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,05 (α = 5 persen). Ketentuan peneriman atau 

penolakan hipotesis adalah sebagi berikut: 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan kelima 

variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 makahipotesis ditolak (koefisien 

regresi signifikan). Ini berarti secara simultan kelima variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

c) Uji T (Parsial) 

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan significance level 0,05 (α = 5 persen). Penerimaan 

atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien 

regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel 

independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2017. Periode waktu di atas dipilih karena banyak perusahaan di sektor 

tersebut yang baru masuk ke BEI di tahun 2017. Kemudian, BEI dipilih sebagai 

sumber data utama karena BEI merupakan pasar saham terbesar dan paling 

utama di Indonesia. 

Pemilihan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling 

dengan kriteria yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut merupakan 

tabel yang menjabarkan proses seleksi sampel di dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1. 

Kriteria Pemilihan Sampel 

 Sumber: Data (diolah), 2018 

Keterangan Jumlah 

Total perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indoensia (BEI) periode 2017 
138 

Perusahaan yang tidak termasuk dalam kriteria dan tidak 

memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian 
(42) 

Total Perusahaan 96 

Outliers Model 1 10 

Outliers Model 2 20 

Total Observasi Model 1 86 

Total Observasi Model 2 76 
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Pada Tabel 4.1 pada model 1 terdapat outliers 10 observasi, pada model 

2 terdapat outliers 20 observasi. Sehubungan dengan adanya uji normalitas atas 

data yang digunakan, maka outliers dibuat agar data terditribusi normal. 

Outliers didapatkan dengan cara melihat grafik di menu residual dalam 

software SPSS 21. Outliers merupakan data yang memiliki karakteristik unik, 

seperti penyimpangannya jauh dari observasi lainnya sehinga harus 

dikeluarkan dari observasi. 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dari 

suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilia minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-

masing variabel. Dengan statistik deskriptif variabel-variabel yang 

terdapat dalam penelitian akan dijelaskan. Selain itu, statistik deskriptif 

juga akan menyajikan ukuran-ukuran numerik yang penting bagi data 

sampel (Ghozali, 2013). Hasil statistik deskriptif model 1 dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagi berikut: 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Model 1 

 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018. 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CSR 86 .2405063291 .4430379747 .3244038858 .0597851421 

SIZE 86 14.70887692 32.37640010 26.29550612 4.390539506 

LEVERAGE 86 .0905888223 94.06090030 1.972540410 10.08207842 

PROFIT 

TA 

86 

86 

.0013771730 

.0124205725 

.7160234624 

1.465090131 

.0847284614 

.2701900947 

.1058441800 

.1703834289 

Valid N (listwise) 86     

Pengaruh Corporate Social Responsibility..., Satrio Pinandito, Ak.-Ibs, 2018



43 
 

Indonesia Banking School 

4.2.1.1. Tax Avoidance 

Variabel tax avoidance merupakan variabel dependent pada 

model 1 yang menggunakan effective tax rate sebagai cara 

perhitunganya, variabel penghindaraan pajak memiliki nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0.2701900947 dan nilai standar deviasi sebesar 

0.1703834289. Nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan 

dengan nilai mean, yang berarti bahwa penyimpangan data yang 

sedikit karena perubahan datanya tidak bergerak secara variatif. 

Median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah 

diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 

0.25658863. Nilai mean berada lebih tinggi daripada nilai median, 

yang berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ETR tergolong 

tinggi, yang artinya rata-rata tingkat tax avoidance tergolong rendah. 

Nilai maksimum sebesar 1.465090131 terdapat pada PT SLJ Global 

Tbk, dimana nilai maksimum tersebut menunjukan bahwa perusahaan 

tersebut diduga memiliki tingkat penghindaran pajak terendah selama 

periode penelitian. Nilai minimum sebesar 0.0124205725 terdapat 

pada perusahaan Kabelindo Murni Tbk yang artinya bahwa 

perusahaan tersebut diduga memiliki tingkat penghindaran pajak 

tertinggi selama periode penelitian. 

4.2.1.2. Corporate Social Responsibility  

Variabel CSR merupakan variabel independen pada model 1 

yang menggunakan proksi CSRI dalam perhitunganya, variabel CSR 
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memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.3244038858 dan nilai 

standar deviasi sebesar 0.0597851421. Nilai standar deviasi lebih 

rendah dibandingkan dengan nilai mean, yang berarti bahwa 

penyimpangan data yang sedikit karena perubahan datanya tidak 

bergerak secara variatif.  

Median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah 

diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 

0.316455696. Nilai mean berada lebih tinggi daripada nilai median, 

yang berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengungkapan CSR 

tergolong tinggi. Nilai maksimum sebesar 0.4430379747 terdapat 

pada perusahaan Asiaplast Industries Tbk dimana nilai maksimum 

tersebut menunjukan bahwa perusahaan tersebut diduga 

mengungkapakan indikator CSR terbanyak dalam periode penelitian. 

Nilai minimum sebesar 0.2405063291 terdapat pada perusahaan 

Alakasa Industrindo Tbk yang artinya bahwa perusahaan tersebut 

diduga mengungkapkan indikator CSR paling sedikit selama periode 

penelitian. 

4.2.1.3. Size (Ukuran Perusahaan) 

Variabel ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol 

pertama pada model 1 yang diukur dengan logaritma natural (ln) dari 

total aset. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan software IBM SPSS Statistics 21, variabel size 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 26.29550612 dan nilai standar 
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deviasi sebesar 4.390539506. Nilai standar deviasi lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai mean, yang berarti bahwa penyimpangan 

data yang sedikit karena perubahan datanya tidak bergerak secara 

variatif.  

Median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah 

diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 

27.81329222. Nilai mean berada lebih rendah daripada nilai median, 

yang berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan 

tergolong rendah. Nilai maksimum sebesar 32.37640010 yang 

terdapat pada perusahaan Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang artinya 

bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki ukuran perusahaan yang 

besar selama periode penelitian. Nilai minimum sebesar 14.70887692 

terdapat pada perusahaan Selamat Sempurna Tbk yang artinya bahwa 

perusahaan tersebut diduga memiliki ukuran perusahaan yang kecil 

selama periode penelitian. 

4.2.1.4. Leverage 

Variabel leverage merupakan variabel kontrol kedua pada 

model 1 yang diukur dengan proksi debt to equity ratio yaitu total 

liabilities dibagi dengan total equity. Variabel leverage memiliki nilai 

rata-rata (mean) sebesar 1.972540410 dan nilai standar deviasi sebesar 

10.08207842. Nilai standar deviasi lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai mean, yang berarti bahwa penyimpangan data yang tidak sedikit 

karena perubahan datanya bergerak secara variatif. 
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Median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah 

diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 

0.641296264. Nilai mean berada lebih tinggi daripada nilai median, 

yang berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata leverage perusahaan 

tergolong tinggi. Nilai maksimum sebesar 94.06090030 terdapat pada 

PT SLJ Global Tbk yang artinya bahwa perusahaan tersebut diduga 

memiliki leverage yang tinggi dalam periode penelitian. Nilai 

minimum sebesar 0.0905888223 terdapat pada PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk yang artinya bahwa perusahaan tersebut 

diduga memiliki leverage yang kecil selama periode penelitian. 

4.2.1.5. Profitabilitas 

Variabel profitabilitas merupakan variabel kontrol ketiga pada 

model 1 yang diukur dengan proksi ROA yaitu laba bersih dibagi 

dengan total aset, Variabel profitabilitas memiliki nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0.0847284614 dan nilai standar deviasi sebesar 

10.58441800. Nilai standar deviasi lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai mean, yang berarti bahwa penyimpangan data yang tidak sedikit 

karena perubahan datanya bergerak secara variatif. 

Median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah 

diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 

0.054452737. Nilai mean berada lebih tinggi daripada nilai median, 

yang berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata profitabilitas 

perusahaan tergolong tinggi. Nilai maksimum sebesar 0.7160234624 
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terdapat pada perusahaan Multi Prima Sejahtera Tbk yang artinya 

bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki profitabilitas yang tinggi 

dalam periode penelitian. Nilai minimum sebesar 0.0013771730 yang 

terdapat pada PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk yang artinya 

bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki profitabilitas yang kecil 

selama periode penelitian. 

Sedangkan untuk statistik deskriptif model 2 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Model 2 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018. 

4.2.1.6. Nilai Perusahaan 

Variabel nilai perusahaan merupakan variabel dependent pada 

model 2 yang diukur dengan proksi Tobin’s Q, yaitu jumlah total nilai 

pasar dan total liabilitas dibagi dengan total aset. Variabel 

profitabilitas memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 1.400220894 dan 

nilai standar deviasi sebesar 0.99280972741. Nilai standar deviasi 

lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean, yang berarti bahwa 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

CSR 

TA 

76 

76 

.2405063291 

.01242205725 

.4430379747 

10.17136056 

.3297801466 

.4137914721 

.0609664106 

1.149436200 

SIZE 76 15.46165449 32.37640010 27.14246934 3.427367735 

LEVERAGE 76 .1319345266 5.939773741 1.027591599 1.028954803 

PROFIT 

NILAIPERUSAHAAN 

76 

76 

.0011653521 

.2805023433 

.2086543197 

4.769230098 

0.598328349 

1.400220894 

.0440411903 

.9280972741 

Valid N (listwise) 76     
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penyimpangan data yang sedikit karena perubahan datanya tidak 

bergerak secara variatif. 

Median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah 

diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 

1.054471471. Nilai mean berada lebih tinggi daripada nilai median, 

yang berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan 

tergolong tinggi. Nilai maksimum sebesar 4.769230098 terdapat pada 

perusahaan Merck Tbk yang artinya bahwa perusahaan tersebut 

diduga memiliki nilai perusahaan yang tinggi dalam periode 

penelitian. Nilai minimum sebesar 0.2805023433 terdapat pada 

perusahaan Sat Nusapersada Tbk yang artinya bahwa perusahaan 

tersebut diduga memiliki nilai perusahaan yang kecil selama periode 

penelitian. 

4.2.1.7. Corporate Social Responsibility 

Variabel CSR merupakan variabel independen pertama pada 

model 2 yang menggunakan proksi CSRI dalam perhitunganya, 

variabel CSR memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.3297801466 

dan nilai standar deviasi sebesar 0.0609664106. Nilai standar deviasi 

lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean, yang berarti bahwa 

penyimpangan data yang sedikit karena perubahan datanya tidak 

bergerak secara variatif. 

Median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah 

diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 
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0.335443038. Nilai mean berada lebih rendah daripada nilai median, 

yang berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengungkapan CSR 

tergolong rendah. Nilai maksimum sebesar 0.4430379747 terdapat 

pada perusahaan Asiaplast Industries Tbk dimana nilai maksimum 

menunjukan bahwa perusahaan tersebut diduga mengungkapakan 

indikator CSR terbanyak dalam periode penelitian, nilai minimum 

sebesar 0.2405063291 yang terdapat pada perusahaan Barito Pacific 

Tbk yang artinya bahwa perusahaan tersebut diduga mengungkapkan 

indikator CSR paling sedikit selama periode penelitian. 

4.2.1.8. Tax Avoidance  

Variabel tax avoidance merupakan variabel independen kedua 

pada pada model 2 yang menggunakan effective tax rate sebagai cara 

perhitunganya, variabel penghindaraan pajak memiliki nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0.4137914721 dan nilai standar deviasi sebesar 

1.149436200. Nilai standar deviasi lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai mean, yang berarti bahwa penyimpangan data yang tidak sedikit 

karena perubahan datanya bergerak secara variatif. 

Median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah 

diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 

0.25760779. Nilai mean berada lebih tinggi daripada nilai median, 

yang berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ETR tergolong 

tinggi, yang artinya rata-rata tingkat tax avoidance tergolong rendah. 

Nilai maksimum sebesar 10.17136056 terdapat pada perusahaan 
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Malindo Feedmill Tbk dimana nilai maksimum menunjukan bahwa 

perusahaan tersebut diduga memiliki tingkat penghindaran pajak 

terendah selama periode penelitian, nilai minimum sebesar 

0.0124205725 terdapat pada perusahaan Kabelindo Murni Tbk yang 

artinya bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki tingkat 

penghindaran pajak tertinggi selama periode penelitian. 

4.2.1.9. Size (Ukuran Perusahaan) 

Variabel ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol 

pertama pada model 2 yang diukur dengan logaritma natural (ln) dari 

total aset. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan software IBM SPSS Statistics 21, variabel size 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 27.14246934 dan nilai standar 

deviasi sebesar 3.427367735. Nilai standar deviasi lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai mean, yang berarti bahwa penyimpangan 

data yang sedikit karena perubahan datanya tidak bergerak secara 

variatif. 

Median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah 

diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 

27.838398. Nilai mean berada lebih rendah daripada nilai median, 

yang berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan 

tergolong rendah. Nilai maksimum sebesar 32.37640010 terdapat 

pada perusahaan Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang artinya bahwa 

perusahaan tersebut diduga memiliki ukuran perusahaan yang besar 
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selama periode penelitian. Nilai minimum sebesar 15.46165449 

terdapat pada perusahaan Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang artinya 

bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki ukuran perusahaan yang 

kecil selama periode penelitian. 

4.2.1.10.  Leverage 

Variabel leverage merupakan variabel kontrol kedua pada 

model 2 yang diukur dengan proksi debt to equity ratio yaitu total 

liabilities dibagi dengan total equity. Variabel leverage memiliki nilai 

rata-rata (mean) sebesar 1.027591599 dan nilai standar deviasi sebesar 

1.028954803. Nilai standar deviasi lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai mean, yang berarti bahwa penyimpangan data yang tidak sedikit 

karena perubahan datanya bergerak secara variatif. 

Median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah 

diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 

0.7666226. Nilai mean berada lebih tinggi daripada nilai median, yang 

berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata leverage tergolong rendah. 

Nilai maksimum sebesar 5.939773741 yang terdapat pada perusahaan 

Tirta Mahakam Resources Tbk yang artinya bahwa perusahaan 

tersebut diduga memiliki leverage yang tinggi dalam periode 

penelitian. Nilai minimum sebesar 0.1319345266 terdapat pada 

perusahaan Intanwijaya Internasional Tbk yang artinya bahwa 

perusahaan tersebut diduga memiliki leverage yang kecil selama 

periode penelitian. 
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4.2.1.11. Profitabilitas 

Variabel profitabilitas merupakan variabel kontrol ketiga pada 

model 3 yang diukur dengan proksi ROA yaitu laba bersih dibagi 

dengan total aset, Variabel profitabilitas memiliki nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0.598328349 dan nilai standar deviasi sebesar 

0.0440411903. Nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan 

dengan nilai mean, yang berarti bahwa penyimpangan data yang 

sedikit karena perubahan datanya tidak bergerak secara variatif. 

Median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah 

diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 

0.0537258. Nilai mean berada lebih tinggi daripada nilai median, yang 

berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata profitabilitas perusahaan 

tergolong tinggi. Nilai maksimum sebesar 0.2086543197 terdapat 

pada perusahaan Delta Djakarta Tbk yang artinya bahwa perusahaan 

tersebut diduga memiliki profitabilitas yang tinggi dalam periode 

penelitian. Nilai minimum sebesar 0.0011653521 terdapat pada 

perusahaan Tirta Mahakam Resources Tbk yang artinya bahwa 

perusahaan tersebut diduga memiliki profitabilitas yang kecil selama 

periode penelitian. 

4.2.2. Hasil Uji Analisis Data 

4.2.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel residu memiliki distribusi normal. Model regresi yang 
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baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji 

normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov. Data yang berdistribusi normal dapat 

ditunjukan dengan nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Uji ini 

dilakukan dengan menguji non-parametik terhadap data residualnya, 

pengujian hipotesisnya sebagai berikut: 

Ho : Data residual berdistribusi normal 

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal 

Hasil dari uji normalitas model 1 dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah 

ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Model 1 

 

 
 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS dan Ms.Word, 2018. 

Dari hasil pengujian di atas terlihat bahwa distribusi data 

normal. Dari hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang 

menunjukkan hasil yang memiliki tingkat signifikansi 0,347 yang 

berarti lebih besar dari 0,05 sehingga Ho tidak dapat ditolak karena 

nilai asymp. Sig (2-tailed) ≥ signifikansi α (0,05). 

 

 

 

 

 Unstandardized Residual 

N 86 

Asymp. Sig (2 Tailled) .347 
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Hasil dari uji normalitas model 2 dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah 

ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas Model 2 

 

 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS dan Ms. Word, 2018. 

 

Dari hasil pengujian di atas terlihat bahwa distribusi data 

normal. Dari hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang 

menunjukkan hasil yang memiliki tingkat signifikansi 0,542 yang 

berarti lebih besar dari 0,05 sehingga Ho tidak dapat ditolak karena 

nilai asymp. Sig (2-tailed) ≥ signifikansi α (0,05).    

4.2.2.2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat korelasi di antara 

observasi dalam data time series maupun cross-section (Gujarati, 

2010). Autokorelasi dapat terjadi dalam data cross-section yang 

dinamakan spatial correlation. Metode yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Durbin-Watson dengan menggunakan 

program SPSS. Pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat masalah autokorelasi 

Ha : Terdapat masalah autokorelasi 

Kriteria uji untuk autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson (Uji DW) 

mempunyai ketentuan sebagai berikut: 

 Unstandardized Residual 

N 86 

Asymp. Sig (2 Tailled) .542 
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1. Jika d > dL atau d > 4-dL maka hipotesis nol tidak dapat ditolak, 

yang berarti tidak terdapat autokorelasi. 

2. Jika d terletak di antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol ditolak, 

yang berarti ada autokorelasi. 

3. Jika d terletak antara dL dan dU atau di antara (4-dU) dan (4-dL), 

maka tidak dapat menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

Hasil uji autokorelasi model 1 dapat dilihat dari tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi Model 1 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .786a .617 .598 .1079760320 1.932 

a. Predictors: (Constant), PROFIT, CSR, LEVERAGE, SIZE 

b. Dependent Variable: TA 
Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018. 

 

Berdasarkan perhitungan tabel Durbin-Watson di mana T 

(jumlah sampel) adalah 86 dan k (jumlah variabel independen) adalah 

4 maka dL = 1,5536, dU = 1,7478, 4-dU = 2,2522, dan 4-dL = 2,4464. 

Dapat dilihat bahwa hasil perhitungan Uji Durbin-Watson adalah d = 

1,932 yang berarti d > dL sehingga Ho ditolak dan Ha tidak dapat 

ditolak sehingga tidak ada masalah autokorelasi. 

Hasil uji autokorelasi model 2 dapat dilihat dari tabel 4.7 berikut ini: 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi Model 2 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .680a .463 .424 .7042186069 1.832 

a. Predictors: (Constant), PROFIT, CSR, LEVERAGE, SIZE 

b. Dependent Variable: TA 
Sumber: Data diolah menggunakan SPSS dan Ms. Word, 2018. 

 

Berdasarkan perhitungan tabel Durbin-Watson di mana T 

(jumlah sampel) adalah 76 dan k (jumlah variabel independen) adalah 

5 maka dL = 1,4909, dU = 1,7701, 4-dU = 2,2299, dan 4-dL = 2,5091. 

Dapat dilihat bahwa hasil perhitungan Uji Durbin-Watson adalah d = 

1,832 yang berarti d > dL sehingga Ho ditolak dan Ha tidak dapat 

ditolak sehingga tidak ada masalah autokorelasi. 

4.2.2.3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 

2013: 105). Untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas dalam 

penelitian ini dapat diihat dari nilai tolerance dan VIF dari tiap-tiap 

variabel. Jika nilai tolorance > 0,10 dan nilai VIF < 0,10 maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas. 

Berikut ini merupakan hasil uji multikolinieritas yang terjadi pada 

tabel 4.8 yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinieritas Model 1 

Coefficientsa 

Model t Sig. 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1         (Constant) 2.914 .005 
  

CSR .986 .327 .963 1.038 

SIZE -1.044 .300 .778 1.285 

LEVERAGE 11.080 .000 .988 1.012 

PROFIT -2.076 .041 .794 1.259 

a. Dependent Variabel: TA 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018. 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas model 1 menunjukkan 

bahwa nilai tolerence dan VIF variabel Corporate Social 

Responsibility (CSR) sebesar 0,963 dan 1,038, Size sebesar 0,778 dan 

1,285, Leverage sebesar 0,988 dan 1,012, serta Profit sebesar 0,794 

dan 1,259. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya 

multikolinieritas karena nilai tolerence > 0,10 dan VIF < 10. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinieritas Model 2 

Coefficientsa 

Model t Sig. 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1         (Constant) .740 .462 
  

CSR 

TA 

.532 

.391 

.597 

.697 

.964 

.899 

1.037 

1.113 

SIZE -.736 .464 .740 1.352 

LEVERAGE 2.291 .025 .911 1.097 

PROFIT 6.274 .000 .704 1.420 

a. Dependent Variabel: NILAIPERUSAHAAN 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018. 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas model 1 menunjukkan 

bahwa nilai tolerence dan VIF variabel Corporate Social 
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Responsibility (CSR) sebesar 0,964 dan 1,037, Tax Avoidance (TA) 

sebesar 0,899, Size sebesar 0,740 dan 1,352, Leverage sebesar 0,911 

dan 1,097, serta Profit sebesar 0,704 dan 1,420. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolinieritas karena nilai 

tolerence > 0,10 dan VIF < 10. 

4.2.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas yang akan dilakukan dalam penelitian 

ini akan menggunakan salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dengan melakukan uji Glejser. Uji Glejser 

mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilai 

signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5 persen. (Ghozali, 2013). 

Hipotesis dari uji ini adalah sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas 

Ha : Terdapat masalah heteroskedastisitas 

Kriteria pengujian adalah jika P-value yang berada pada 

kolom sig. ≥ 0,05 maka Ho ditolak. Jika nilai P-value yang berada 

pada kolom sig. < 0,05 maka Ha tidak dapat ditolak. Hasil uji 

heteroskedastisitas model 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1 

Coefficienta 

Model 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Beta 

1                          (Constant) 
 

1.063 .291 

CSR -.190 -1.737 .086 

SIZE .144 1.179 .242 

LEVERAGE -.084 -.778 .439 

PROFIT -.056 -.466 .643 

a. Dependent Variable: ABS_RES3 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018 

 

Dapat dilihat bahwa hasil nilai P-value yang berada pada 

kolom Sig. adalah 0,086, 0,242, 0,439, dan 0,643 yang berarti 

semuanya ≥ 0,05 sehingga Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak yang 

berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.  

Hasil uji heteroskedastisitas model 2 daapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2 

Coefficienta 

Model 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Beta 

1          (Constant) 
 

.312 .756 

LN_CSR .111 .925 .358 

LN_TA .105 .829 .410 

LN_SIZE .072 .576 .567 

LN_LEVERAGE -.190 -1.487 .141 

LN_PROFIT .155 .798 .428 

a. Dependent Variable: ABSRES5 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018 

 

Dapat dilihat bahwa hasil nilai P-value yang berada pada 

kolom Sig. adalah 0,358, 0,410, 0,567, 0,141, 0,428, yang berarti 
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semuanya ≥ 0,05 sehingga Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak yang 

berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 

4.2.3. Pengujian Hipotesis 

4.2.3.1. Regresi Linear Berganda 

Uji kofisien determinasi dilakukkan untuk mengukur 

kemampuan varibel independen menjelaskan variabel dependen. 

Berikut ini adalah hasil uji keofisien determinasi (Adjusted R2) untuk 

variabel tax avoidance, kepemilikan institusional dan nilai 

perusahaan. Berikut hasil uji koefisien determinasi yang ditampilkan 

pada tabel 4.12 sebagai berikut: 

TABEL 4.12 

HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA MODEL 1 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .786a .617 .598 .1079760320 1.932 

a. Predictors: (Constants), PROFIT, CSR, LEVERAGE, SIZE 

b. Dependent Variable: TA 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018. 

 

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.12 menunjukkan 

bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,598. Hal ini berarti bahwa 

sebesar 59.8 persen variabel dependen atau nilai perusahaan dapat 

dijelaskan oleh Corporate Social Responsibility, Size, Leverage, dan 

Profit. Sedangkan sisanya yaitu 40,2 persen dijelaskan oleh faktor-

faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
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TABEL 4.13 

HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA MODEL 2 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .680a .463 .424 .7042186069 1.832 

a. Predictors: (Constants), PROFIT, CSR, LEVERAGE, SIZE 

b. Dependent Variable: NILAIPERUSAHAAN 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018. 

 

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.13 menunjukkan 

bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,424. Hal ini berarti bahwa 

sebesar 42,4 persen variabel dependen atau nilai perusahaan dapat 

dijelaskan oleh Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, Size, 

Leverage, dan Profit. Sedangkan sisanya yaitu 57,6 persen dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 

4.2.3.2. Uji F (Uji Simultan) 

Tabel 4.14 menunjukan hasil uji simultan (uji satistik F) 

untuk variabel CSR, Size, Leverage, Profitability, dan Tax 

Avoidance. 

TABEL 4.14 

HASIL UJI SIMULTAN MODEL 1 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1           Regression 
Residual 
Total 

1.523 
.944 

2.468 

4 
81 
85 

.381 

.012 
32.663 .000b 

a. Dependent Variable: TA 

b. Predictors: (Constants), PROFIT, CSR, LEVERAGE, SIZE 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018. 
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Tabel diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar 32,663 

dengan tingkat signifikasi 0,000. Karena probabilitas signifikasinya 

jauh dibawah 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel CSR, Size, 

Leverage, dan Profitability secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap Tax Avoidance. 

Tabel 4.15 menunjukkan hasil uji simultan (uji satistik F) 

untuk variabel CSR, Tax Avoidance, Size, Leverage, Profitability, dan 

Nilai Perusahaan. 

TABEL 4.15 

HASIL UJI SIMULTAN MODEL 2 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square 

F Sig. 

1           Regression 
Residual 
Total 

29.888 
34.715 
64.602 

5 
70 
75 

5.978 
.496 

 

12.053 .000b 

a. Dependent Variable: NILAIPERUSAHAAN 

b. Predictors: (Constants), PROFIT, CSR, LEVERAGE, SIZE 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018. 

 

Tabel diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar 12,053 

dengan tingkat signifikasi 0,000. Karena probabilitas signifikasinya 

jauh dibawah 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel CSR, Tax 

Avoidance, Size, Leverage, dan Profitability secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

4.2.3.3. Uji T (Uji Parsial) 

Hasil Uji regresi secara parsial (uji T) dapat dilihat pada Tabel 

4.16 dibawah ini: 
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TABEL 4.16 

HASIL UJI PARSIAL MODEL 1 

Coefficientsa 

Model t Sig. 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1         (Constant) 2.914 .005 
  

CSR .986 .327 .963 1.038 

SIZE -1.044 .300 .778 1.285 

LEVERAGE 11.080 .000 .988 1.012 

PROFIT -2.076 .041 .794 1.259 

a. Dependent Variabel: TA 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018. 

 

Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini adalah corporate social 

responsibility berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

Berdasarkan Tabel 4.16 diatas dapat dilihat bahwa variabel CSR 

memiliki tingkat signifikasi 0,327 lebih besar dari nilai signifikasi 

0,05. Hal ini menandakan corporate social responsibility tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tax avoidance karena 

tingkat signifikasi variabel corporate social responsibility berada 

diatas nilai signifikan 0,05. sehingga menandakan bahwa hipotesis 

pertama ditolak. 

TABEL 4.17 

HASIL UJI PARSIAL MODEL 2 
Coefficientsa 

Model t Sig. 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1         (Constant) .740 .462 
  

CSR 

TA 

.532 

.391 

.597 

.697 

.964 

.899 

1.037 

1.113 

SIZE -.736 .464 .740 1.352 

LEVERAGE 2.291 .025 .911 1.097 

PROFIT 6.274 .000 .704 1.420 

a. Dependent Variabel: NILAIPERUSAHAAN 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018. 
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Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini adalah tax avoidance 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan Tabel 

4.16 diatas dapat dilihat bahwa variabel tax avoidance memiliki 

tingkat signifikasi 0,697 lebih besar dari nilai signifikasi 0,05. Hal ini 

menandakan bahwa variabel tax avoidance tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan karena tingkat 

signifikasi variabel tax avoidance berada diatas nilai signifikan 0,05. 

Sehingga menandakan bahwa hipotesis kedua ditolak. 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel kontrol yaitu, size, 

leverage dan profitability. Size diprediksi tidak berpengaruh terhadap 

tax avoidance pada model 1 dan Size diprediksi tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada model 2, Hasil koefisien regresi size 

untuk penelitian ini dengan variabel dependen penghindaraan pajak 

pada model 1 dan variabel dependen nilai perusahaan pada model 2 

bernilai negatif. Hal tersebut menunjukan size tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance pada model 1 dan size tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada model 2.  

Untuk leverage pada model 1 diprediksi berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance begitu juga pada model 2 dimana leverage 

diprediksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil 

koefisien regresi leverage untuk penelitian ini dengan variabel tax 

avoidance sebagai variabel dependen pada model 1 dan variabel nilai 

perusahaan sebagai variabel dependen pada model 2 bernilai positif, 
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hal tersebut menunjukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

tax avoidance pada model 1 dan leverage berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan pada model 2. Jika dilihat dari nilai 

signifikannya untuk model 1 sebesar 0.000 dan 0.025 untuk model 2 

dimana angka tersebut lebih kecil dari 0.05, maka leverage 

berpengaruh positf terhadap tax avoidance dan juga nilai perusahaan. 

Untuk variabel profitability yang dihitung dengan proksi 

ROA, diprediksi berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada 

model 1 dan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada 

model 2. Hasil koefisien regresi ROA untuk penelitian ini dengan tax 

avoidance sebagai variabel dependen pada model 1 dan nilai 

perusahaan sebagai variabel dependen pada model 2 bernilai positif. 

Hal tersebut menunjukan ROA berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance dan nilai perusaahaan pada model 1 dan ROA berpengaruh 

positif model 2. Jika dilihat dari nilai signifikannya untuk model 1 

sebesar 0.041 dan 0.000 untuk model 2 dimana angka tersebut lebih 

kecil dari 0.05, maka profitability berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance dan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

4.3. Analisa Hasil 

4.3.1. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance 

Tidak adanya pengaruh ini mungkin dikarenakan pelaporan 

CSR dalam annual report perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan 

terhadap kinerja CSR yang diungkapkan oleh perusahaan. Informasi 
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CSR yang diungkapkan dalam laporan, belum tentu sesuai dengan 

kondisi sebenarnya (Winarsih et al., 2014). Penerapan praktek CSR di 

Indonesia khususnya di perusahaan manufaktur periode 2017 masih 

rendah, dapat dilihat dari rata-rata pengungkapan CSR yang hanya 

berkisar kurang lebih 25 indikator pengungkapan dari 79 indikator 

pengungkapan. Faktor pengungkapan CSR yang tinggi belum tentu 

mengindikasikan tingkat tax avoidance suatu perusahaan tinggi 

ataupun rendah, begitupun sebaliknya. Hasil dari penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Landry et al. (2013) yang 

menyatakan bahwa CSR bukanlah faktor pendorong dibelakang 

perilaku pajak karena perilaku pajak perusahaan belum tentu selaras 

dengan tingkat CSR yang mereka lakukan.  

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, dapat disimpulkan 

bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, karena 

memiliki nilai probabilitas 0,327 diatas α (0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan dalam penelitian ini bahwa CSR dalam perusahaan 

manufaktur tidak mempengaruhi penghindaraan pajak, dengan kata lain 

CSR tidak bisa dijadikan sebagai faktor penghindaraan pajak. 

4.3.2. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan 

Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan seperti pada 

tabel 4.17 menunjukan hasil tidak berpengaruh terhadap variabel nilai 

perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jonathan dan Tandean (2016), dan Tarihoran (2016). Hasil ini 
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mengindikasikan bahwa tax avoidance dipandang oleh investor dan 

kreditor tidak akan menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, adanya 

praktik tax avoidance dianggap masih memenuhi aturan perpajakan 

(legal). Akibatnya, praktik tax avoidance tidak akan mengurangi 

ketertarikan investor dan kreditor untuk menanamkan modalnya kepada 

perusahaan tersebut tanpa memperhatikan praktik-praktik yang 

dilakukan oleh perusahaan.  

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, dapat disimpulkan 

bahwa tax avoidance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

karena memiliki nilai probabilitas 0,697 diatas α (0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan dalam penelitian ini bahwa tax avoidance dalam 

perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan, dengan kata lain tax 

avoidance tidak bisa dijadikan sebagai faktor penentu nilai perusahaan. 

4.4. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan ini, mengenai pengaruh 

corporate social responsibility terhadap tax avoidance dan efeknya terhadap 

nilai perusahaan pada perushaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017, 

terdapat hal yang menjadi pertimbangan dan dimanfaatkan pihak regulator. 

Berdasarkan penelitian ini corporate social responsibility tidak 

berpengaruh terhadap penghindaraan pajak. Artinya bagi pihak regulator 

dalam mengawasi praktek penghindaraan pajak tidak perlu memperhatikan 

variabel corporate social responsibility karena dalam penelitian kali ini 

terbukti bahwa corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap 
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penghindaraan pajak. Lebih baik berfokus kepada variabel lain yang 

memungkinkan untuk mempengaruhi tingkat tax avoidance. 

Logika sederhana, apabila suatu perusahaan pada mulanya hanya 

mengandalkan keaktifan melakukan CSR namun memiliki ekspektasi untuk 

meningkatkan penghindaran pajaknya, hal tersebut bisa dibilang mendekati 

mustahil. Karena perusahaan (yang bergerak di dalam lini bisnis apapun) tentu 

tidak dapat mengandalkan kegiatan CSR (yang hanya teralokasi sebesar 5% 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012) untuk pada akhirnya 

dapat membantu meningkatkan penghindaran pajak perusahaan tersebut. Hal 

ini yang sejalan dengan hasil Uji T yang telah dilakukan sebelumnya yang 

memang menunjukkan bahwa CSR tidak memengaruhi peningkatan 

penghindaran pajak. 

Hasil selanjutnya, tax avoidance tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa tax avoidance dipandang oleh 

investor dan kreditor tidak akan menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, 

adanya praktik tax avoidance dianggap masih memenuhi aturan perpajakan 

(legal). Akibatnya, praktik tax avoidance tidak akan mengurangi ketertarikan 

investor dan kreditor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan 

tersebut tanpa memperhatikan praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan 

(Wardani dan Juliani, 2018). Artinya bagi pihak investor jika ingin berinvestasi 

atau melakukan penanaman modal, tinggi rendahnya tingkat tax avoidance 

bukanlah penentu nilai dari suatu perusahaan karena dalam penelitian ini 

terbukti bahwa tax avoidance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social 

responsibility terhadap tax avoidance dan efeknya terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017. Berdasarkan 

hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap terhadap tax 

avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017. 

2. Tax avoidance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017. 

5.2. Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan yang bisa 

dijadikan saran untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dan saran 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini penghindaraan pajak dihitung dengan proksi effective 

tax rate. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi yang berbeda 

seperti cash effective tax rate ataupun book tax differences agar 

membedakan dengan penelitian kali ini dan bisa melihat apakah dengan 

menggunakan proksi lain penghindaraan pajak akan lebih akurat atau tidak. 
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2. Penelitian kali ini menggunakan acuan GRI Standar dalam analisa 

corporate social responsibility untuk penelitian selanjutnya bisa 

menggunakan menggunakan proksi lain yaitu proksi yang melihat 

pembiayaan dari kegiatan corporate social responsibility. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan 1 tahun periode penelitian yaitu tahun 

2017, untuk penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan 

periode penelitian diatas 1 tahun, agar dapat melihat apakah variabel yang 

di uji dapat berdampak apabila periode penelitian lebih dari 1 tahun. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Daftar Sampel Perusahaan Model 1 

No. PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

1 Indocement Tunggal Prakasa 

2 Semen Baturaja 

3 Waskita Beton Precast 

4 Wijaya Karya Beton 

5 Arwana Citra Mulia 

6 Mark Dynamics Indonesia 

7 Mulia Industrindo 

8 Surya Toto Indonesia 

9 Alakasa Industrindo 

10 Indal Aluminium Industry 

11 Steel Pipe Industri of Indonesia 

12 Krakatau Steel 

13 Lionmesh Prima 

14 Kino Indonesia 

15 Aneka Gas Industri 

16 Barito Pasific 

17 Budi Starch dan Sweetener 

18 Duta Pertiwi Nusantara 

19 Ekadharma Internasional 

20 Intanwijaya Internasional 

21 Emdeki Utama 

22 Indo Acidatama 

23 Chandra Asri Petrochemical  

24 Unggul Indah Cahaya  

25 Argha Karya Prima Industry 

26 Asiaplast Industries 

27 Champion Pasific Indonesia 

28 Impack Pratama Industri 

29 Indopoly Swakarsa Industry  

30 Panca Budi Idaman 

31 Japfa Comfeed Indonesia 

32 SLJ Global 

33 Alkindo Naratama 

34 Fajar Surya Wisesa 

35 Indah Kiat Pulp dan Paper  

36 Kedawung Setia Industrial 
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37 Suparma 

38 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 

39 Ateliers Mecaniques D'Indonesie 

40 Grand Kartech 

41 Astra Otoparts 

42 Garuda Metalindo 

43 Indo Kordsa 

44 Indospring 

45 Multi Prima Sejahtera 

46 Nipress 

47 Selamat Sempurna 

48 Trisula Textile Industries 

49 Indo Rama Synthethic  

50 Pan Brothers 

51 Sepatu Bata 

52 Primarindo Asia Infrastructure 

53 Jembo Cable Company 

54 KMI Wire and Cable 

55 Kabelindo Murni 

56 Supreme Cable Manufacturing and Commerce 

57 Voksel Electric 

58 Sat Nusapersada 

59 Campina Ice Cream Industry 

60 Wilmar Cahaya Indonesia 

61 Sariguna Primatirta 

62 Delta Djakarta 

63 Buyung Poetra Sembada 

64 Indofood CBP Sukses Makmur 

65 Indofood Sukses Makmur 

66 Multi Bintang Indonesia 

67 Prasidha Aneka Niaga 

68 Nippon Indosari Corporindo 

69 Sekar Bumi 

70 Sekar Laut 

71 Ultrajaya Milk Industry and Trading Company 

72 Gudang Garam 

73 HM Sampoerna 

74 Wismilak Inti Makmur 

75 Darya Varia Laboratoria 

76 Kimia Farma 

77 Kalbe Farma 
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78 Merck Indonesia 

79 Pyridam Farma 

80 Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 

81 Tempo Scan Pasific 

82 Kino Indonesia 

83 Mandom Indonesia 

84 Unilever Indonesia 

85 Chitose International 

86 Kedaung Indah Can 

 

Lampiran 2: Daftar Sampel Perusahaan Model 2 

No. PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

1 Indocement Tunggal Prakasa 

2 Waskita Beton Precast 

3 Wijaya Karya Beton 

4 Arwana Citra Mulia 

5 Mulia Industrindo 

6 Surya Toto Indonesia 

7 Alakasa Industrindo 

8 Indal Aluminium Industry 

9 Steel Pipe Industri of Indonesia 

10 Krakatau Steel 

11 Lionmesh Prima 

12 Tembaga Mulia Semanan 

13 Aneka Gas Industri 

14 Barito Pasific 

15 Budi Starch dan Sweetener 

16 Duta Pertiwi Nusantara 

17 Ekadharma Internasional 

18 Intanwijaya Internasional 

19 Emdeki Utama 

20 Indo Acidatama  

21 Chandra Asri Petrochemical  

22 Unggul Indah Cahaya  

23 Argha Karya Prima Industry 

24 Asiaplast Industries 

25 Champion Pasific Indonesia  

26 Impack Pratama Industri 

27 Indopoly Swakarsa Industry  
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28 Panca Budi Idaman 

29 Charoen Pokphand Indonesia 

30 Malindo Feedmill 

31 Tirta Mahakam Resources 

32 Alkindo Naratama 

33 Fajar Surya Wisesa 

34 Indah Kiat Pulp dan Paper  

35 Kedawung Setia Industrial 

36 Suparma 

37 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia  

38 Ateliers Mecaniques D'Indonesie 

39 Grand Kartech 

40 Garuda Metalindo 

41 Indo Kordsa 

42 Indomobil Sukses International 

43 Indospring 

44 Nipress 

45 Trisula Textile Industries 

46 Indo Rama Synthethic  

47 Pan Brothers  

48 Sepatu Bata 

49 Primarindo Asia Infrastructure  

50 Jembo Cable Company 

51 KMI Wire and Cable 

52 Kabelindo Murni 

53 Supreme Cable Manufacturing and Commerce 

54 Sat Nusapersada  

55 Wilmar Cahaya Indonesia  

56 Sariguna Primatirta 

57 Delta Djakarta 

58 Buyung Poetra Sembada 

59 Indofood CBP Sukses Makmur 

60 Mayora Indah 

61 Prasidha Aneka Niaga 

62 Nippon Indosari Corporindo 

63 Sekar Bumi 

64 Sekar Laut 

65 Ultrajaya Milk Industry and Trading Company 

66 Gudang Garam 

67 Wismilak Inti Makmur 

68 Darya Varia Laboratoria 
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69 Kimia Farma 

70 Merck Indonesia 

71 Pyridam Farma 

72 Tempo Scan Pasific 

73 Kino Indonesia 

74 Mandom Indonesia 

75 Chitose International 

76 Kedaung Indah Can 

 

Lampiran 3: Hasil Olah Data Dengan IBM SPSS Statistics 21 

Statistik Deskriptif Model 1 

 
 

Statistik Deskriptif Model 2 
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Hasil Uji Normalitas Model 1 

 
 

 

 

Hasil Uji Normalitas Model 2 
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Hasil Uji Autokorelasi Model 1 

 

Hasil Uji Autokorelasi Model 2 

 
 

Hasil Uji Multikolinieritas Model 1 

 

Hasil Uji Multikolinieritas Model 2 
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Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2 

 

 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model 1 

 
 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model 2
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Hasil Uji Simultan Model 1

 

Hasil Uji Simultan Model 2

 

Hasil Uji Parsial Model 1 

 

Hasil Uji Parsial Model 2 
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