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PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DAN EFEKNYA TERHADAP 
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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: Murabahah Financing, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Third Party Funds, and 
Non Performing Financing. 
 
PENDAHULUAN 

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 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). 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 dalam 
rangka mensejahterakan masyarakat di sekitarnya (Nurlela dan Islahuddin, 2008). 

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 
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lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 
kehidupan dan lingkungan yang 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, dan budaya masyarakat setempat. 

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 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 tax avoidance, 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 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 (2014), menyebutkan bahwa Tax Avoidance bepengaruh negatif terhadap nilai 
perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas masih terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian. Maka 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”. 

 
KAJIAN TEORI 

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 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). 
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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. 

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. 

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 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. 
 
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. 
 
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. 

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 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. 
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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 pngelolaan 
perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer ataupun komisaris. 

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 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. 

 
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. 

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). 

3) Leverage 
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. 

 
PERUMUSAN HIPOTESIS 

𝑯𝟏: Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance 
 Dalam realita menjalankan usahanya, perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba yang maksimal. 
Akan tetapi perusahaan juga 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.  
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𝑯𝟐: Tax Avoidance berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 
 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 penghindaran pajak dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan keuntungan yang 
diperoleh lebih besar daripada biaya maupun resikonya. 
 
MODEL PENELITIAN 
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 
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 
 
OPERASIONAL VARIABEL 

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
 

Tax Avoidance 
Variabel tax avoidance dalam penelitian ini diukur dengan effective tax rate (ETR). ETR menggambarkan 
persentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak. 

𝐄𝐓𝐑 =
𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥𝐚𝐧

𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤
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Nilai Perusahaan 
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. 

𝐐 =
𝐄𝐌𝐕 + 𝐃

𝐄𝐁𝐕 + 𝐃
 

Size 
Variabel control pertama dalam penelitian ini yaitu size yang dirumuskan sebagai berikut (Hartono, 2015): 

SIZE = ln (nilai buku total aset) 

Leverage 
Mengacu pada penelitian Sulistiyowati et al. (2010) debt to equity ratio (DER) diukur dengan rumus: 

𝐃𝐄𝐑 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐊𝐞𝐰𝐚𝐣𝐢𝐛𝐚𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬
 

Profitability 
Menurut Sulistiyowati et al. (2010), untuk mengukur profitabilitas digunakan berupa rumus sebagai berikut: 

𝐑𝐎𝐀 =
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Tabel 1 
Statistik Deskriptif Model 1 

 
Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018. 

 
Dapat dilihat pada tabel 3, bahwa pada variabel Tax Avoidance (TA) dengan effective tax rate (ETR) 

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. Hasil ini menunjukan bahwa 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. Untuk variabel CSR 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. Hasil ini menunjukan 
bahwa nilai mean berada lebih tinggi daripada nilai median, yang berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata 
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pengungkapan CSR tergolong tinggi. Untuk variabel ukuran perusahaan (size) memiliki nilai rata-rata (mean) 
sebesar 26.29550612 dan nilai standar deviasi sebesar 4.390539506. Standar deviasi lebih rendah dibandingkan 
dengan nilai mean, yang berarti bahwa penyimpangan data yang sedikit karena perubahan datanya tidak 
bergerak secara variatif. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai mean berada lebih rendah daripada nilai median, 
yang berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan tergolong rendah. Untuk variabel ukuran 
perusahaan (size) 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 deviasi sebesar 
4.390539506. Hasil ini menunjukan Nilai mean berada lebih tinggi daripada nilai median, yang berarti dapat 
disimpulkan bahwa rata-rata leverage perusahaan tergolong tinggi. Untuk 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. Hasil ini menunjukan nilai mean berada lebih tinggi daripada nilai 
median, yang berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata profitabilitas perusahaan tergolong tinggi. 

Tabel 2 
Statistik Deskriptif Model 2 

 
 Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018. 

Dapat dilihat pada tabel 3, bahwa pada 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 
penyimpangan data yang sedikit karena perubahan datanya tidak bergerak secara variatif. Nilai mean berada 
lebih tinggi daripada nilai median, yang berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan tergolong 
tinggi. Untuk 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. Nilai mean berada 
lebih rendah daripada nilai median, yang berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengungkapan CSR 
tergolong rendah. Untuk 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. 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. Untuk 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. Nilai mean 
berada lebih rendah daripada nilai median, yang berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan 
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tergolong rendah. Untuk 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. Nilai mean 
berada lebih tinggi daripada nilai median, yang berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata leverage tergolong 
rendah. Untuk 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. Nilai mean 
berada lebih tinggi daripada nilai median, yang berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata profitabilitas 
perusahaan tergolong tinggi. 
 
PENGUJIAN MODEL 

Koefisien Determinasi dan Uji F 
 

TABEL 3 
HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA MODEL 1 

 
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. 

 
TABEL 4 

HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA MODEL 2 

 
 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. 
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TABEL 5 
HASIL UJI SIMULTAN MODEL 1 

 
     Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018. 

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 6 

HASIL UJI PARSIAL MODEL 1 

 
    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 7 

HASIL UJI SIMULTAN MODEL 2 

 
  Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018. 
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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. 
 

TABEL 8 
HASIL UJI PARSIAL MODEL 2 

 
  Sumber: Data diolah menggunakan SPSS, 2018. 

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, 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. 
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HASIL ANALISIS 

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 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. 
 
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 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. 
 
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 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, 
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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. 
 
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. 
 
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) 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. 

2) 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. 

3) 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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