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ABSTRACT 

 

This study examines  the association between corporate social responsibility 
disclosure and tax aggressiveness with corporate governance as moderating 
variable. The sample of this study are listed companies in manufacturing industry in 
Indonesia Stock Exchange for the year of 2011-2013. This study uses purposive 
sampling method to select sample from the population. Independent variables that 
used in this study are corporate social responsibility. Tax aggressiveness is used as 
dependent variable.  

The results were as follows : (1) corporate social responsibility is not 
negatively and significantly affect the tax aggressiveness, and (2) corporate 
governance that proxied by independent commissioner and multiple large 
shareholders did not affect the relationship of CSR disclosure and tax aggressiveness. 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Independent 
Commissioner, Multiple Large Shareholers, Tax Aggressiveness 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manajer pasti ingin perusahaannya semakin berkembang. Dalam 

menjalankan perkembangan usahanya keberadaan suatu perusahaan tidak bisa 

terlepas dari pihak-pihak lain seperti masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga 

menciptakan hubungan timbal balik antara masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

Tentunya pihak-pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan memiliki 

kepentingan yang berbeda-beda terhadap perusahaan. Salah satu contohnya seperti 

pemerintah yang ingin perusahaan membayar pajak tepat waktu serta mematuhi 

semua peraturan yang telah dibuat. 

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara kita. Hal ini 

dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Pajak 

digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya yaitu untuk 

memenuhi kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Perusahaan sebagai salah satu wajib 

pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba 

bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka 

semakin banyak pendapatan yang diperoleh bagi negara. Namun sebaliknya bagi 

perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Tujuan 
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pemerintah dan perusahaan dalam hal ini bertentangan antara satu dengan yang lain, 

dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga 

perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam melanjutkan 

kelangsungan hidup perusahaannya. Berdasarkan perbedaan tujuan perusahaan 

dengan pemerintah terhadap pajak tersebut, menyebabkan munculnya agresivitas 

pajak yang mungkin akan dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang 

lebih besar tersebut. 

Slemrod (2004) dalam Sabrina & Soepriyanto (2012) berpendapat bahwa 

agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-

transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak 

perusahaan. Sedangkan menurut Frank, Lynch, dan Rego (2008) agresivitas pajak 

diartikan sebagai “downward manipulation of taxable income through tax planning 

that may or may not be considered fraudulent tax evasion.” 

Menurut Lanis & Richardson (2012) pajak merupakan faktor pendorong 

dalam banyak keputusan perusahaan. Tindakan manajerial yang dirancang semata-

mata untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan pajak yang agresif 

menjadi fitur yang semakin umum dari lanskap perusahaan di seluruh dunia. Namun 

demikian, agresivitas pajak perusahaan dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang 

sginifikan. 

Melihat dari perspektif sosial, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada 

pemerintah digunakan untuk melaksanakan tanggung jawabnya yaitu untuk 

memenuhi kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Secara umum, apabila perusahaan 
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melakukan tindakan agresif pajak dengan maksud menginginkan keuntungan yang 

lebih besar dimana mengesampingkan tujuan pemerintah, tindakan yang dilakukan 

perusahaan dapat dikatakan mungkin akan memiliki efek negatif bagi masyarakat 

seperti yang dikatakan Erle dan Schon (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012), 

yaitu agresivitas pajak perusahaan dapat dianggap sebagai aktivitas yang tidak 

bertanggung jawab secara sosial. 

Menurut Nor Hadi (2011) orientasi perusahaan seharusnya bergeser dari yang 

diorientasikan untuk shareholder (shareholder orientation) dengan bertitik tolak pada 

ukuran kinerja ekonomi (economic orientation) semata, ke arah kesinambungan 

lingkungan dan masyarakat (community) dengan memperhitungkan dampak sosial 

(stakeholder orientation). Tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder itulah 

yang menyebabkan semakin berkembangnya tanggung jawab perusahaan terhadap 

lingkungan atau yang lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility 

(CSR). 

Corporate Social Responsibility merupakan komitmen perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasinya untuk senantiasa memberikan kontribusi positif 

terhadap masyarakat sosial dan lingkungan (Anggita, 2012). Sementara menurut 

Syahnaz (2013), program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung 

terciptanya pembangunan berkelanjutan. Menurut konsep CSR sebuah perusahaan 

dalam melaksanakan aktivitas dan pengambilan keputusannya tidak hanya 

berdasarkan faktor keuangan semata melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi 

sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Tanggung 
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jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan 

kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas operasional 

yang dilakukan perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap lingkungannya, maka semakin baik pula 

citra perusahaan menurut pandangan masyarakat. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan agresivitas 

pajak, salah satunya adalah corporate governance. Berdasarkan pedoman umum 

Good Corporate Governance (GCG) Indonesia, salah satu tujuan GCG adalah 

mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Perusahaan 

yang telah menerapkan corporate governance diharapkan menghasilkan kinerja baik 

dan efisien karena corporate governance dapat memberikan perlindungan efektif bagi 

para pemegang saham dan stakeholder. Oleh karena itu, secara implisit dapat 

dikatakan bahwa corporate governance dan agresivitas pajak memiliki sebuah 

korelasi, karena perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa 

suatu aturan struktur corporate governance mempengaruhi cara sebuah perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain agresivitas pajak juga 

tergantung pada dinamika dari corporate governance dalam suatu perusahaan 

(Sabrina & Soepriyanto, 2012). 

Penelitian oleh Lanis dan Richardson (2012) menguji pengaruh CSR terhadap 

agresivitas pajak. Mereka menyusun sejumlah analisis empirik untuk mengetahui 
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apakah pendekatan perusahaann untuk CSR berhubungan dengan tingkat agresivitas 

pajak. Dengan menggunakan ETR (Effetive Tax Rates) sebagai alat pengukur 

agresivitas pajak, hasil regresi yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi 

tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas 

pajak perusahaan tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sabrina dan Soepriyanto (2012) menganalis 

tindakan pajak agresif sebelum dan sesudah reformasi pajak serta menganalisis 

karakteristik corporate governace terhadap tindakan pajak agresif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia pasca reformasi pajak tidak 

melakukan tindakan pajak agresif baik dilihat secara level industri maupun 

perusahaan dan karakteristik corporate governance yaitu kualitas audit berpengaruh 

signifikan terhadap tindakan pajak agresif. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Lanis dan Richardson (2012). Corporate Governance dalam penelitian ini diharapkan 

dapat memperkuat hubungan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak 

perusahaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Lanis dan Richardson (2012) adalah pertama pada penelitian ini penulis 

menambahkan variabel corporate gorvernance sebagai variabel moderasi yang 

diproksikan dengan mulitple large shareholders (MLS). Perbedaan kedua adalah 

pada penelitian sebelumnya setting penelitian dilakukan di negara maju, yaitu di 

Australia, sedangkan penelitian ini dilakukan di negara berkembang, yaitu di 
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Indonesia. Dengan perbedaan setting penelitian ini, dimungkinkan adanya perbedaan 

regulasi antara kedua negara tersebut sehinnga hal ini dapat berdampak pada hasil 

penelitian yang berbeda. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dimana CSR penting untuk diungkapkan 

perusahaan agar perusahaan tersebut tetap going concern, sementara agresivitas pajak 

merupakan aktivitas yang tidak bertanggung jawab secara sosial, maka penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK YANG DIMODERASI 

OLEH CORPORATE GOVERNANCE.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas 

pajak? 

2. Apakah implementasi corporate governance yang diproksikan dengan 

profil komisaris independen dan multiple large shareholders memperkuat 

pengaruh negatif CSR terhadap agresivitas pajak? 
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1.3 Batasan Masalah 

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan standar indikator  CSRDISC 

dalam pengungkapan CSR yang digunakan oleh Richardson dan Lanis (2012). 

Corporate governance yang digunakan sebagai variabel moderating dalam penelitian 

ini diproksikan dengan profil komisaris independen dan multiple large shareholders 

(MLS). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak. 

2.  Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Corporate 

Governance yang diproksikan dengan profil komisaris independen dan 

multiple large shareholders memperkuat pengaruh negatif pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap agresivitas pajak. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung 

maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain : 
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1. Bagi Bidang Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian-

penelitian selanjutnya serta untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan pengungkapan CSR dan agresivitas 

pajak. 

 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa sikap 

perusahaan terhadap CSR tidak hanya memberikan dampak pada kinerja 

perusahaan saja, tetapi juga sikap perusahaan terhadap pajak. 

 

3. Bagi investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

mengevaluasi tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dapat 

memperngaruhi sustainability dan image perusahaan tersebut. 

 

1.6 Sistematikan Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah dari pengaruh CSR terhadap 

agresivitas pajak, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Bab II Landasan Teori 

Berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat landasan dan kerangka 

teori yang berkaitan dengan pengaruh pengungkapan CSR dengan 

agresivitas pajak dan juga corporate governance sebagai variabel 

pemoderasi, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi 

pembahasan skripsi ini, serta kerangka pemikiran yang digunakan 

dalam skripsi ini dan hipotesa yang akan diteliti. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Berisi tentang sasaran yang dijadikan sebagai Objek Penelitian yaitu 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2013, 

Data yang akan dihimpun, Teknik Pengumpulan Data, Teknik 

Pengolahan Data, dan Metode Analisis Data. 

Bab IV Hasil dan Analisis 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, 

analsisis hasil penelitian dengan menggunakan teknik statistik regresi 

linier berganda yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terkait 

Corporate Social Responsibility (CSR), agresivitas pajak, dan 

corporate governance serta pembahasan hasil penelitian. 
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Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab terakhir yang menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis yang 

telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

Daftar Pustaka 

Berisi tentang sumber-sumber yang menjadi acuan dan referensi untuk 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Legitimasi 

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok 

orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun 

nonfisik. Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam 

rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai 

wahana untuk mengontruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya 

memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Nor Hadi, 

2011). 

O’Donovan (2002) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai 

sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan 

atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan 

manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going 

concern). 

Menurut Gray et. al, (1996) dalam Nor Hadi (2011) definisi legitimasi adalah 

sebagai berikut: 

“….a systems-oriented view of organization and society…permits us to focus on the 
role of information and disclosure in the relationship between organizations, the 
state, individuals and group.” 
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Definisi tersebut menjelaskan, bahwa legitimasi merupakan sistem 

pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat 

(society), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu 

sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada society, operasi perusahaan harus 

kongruen dengan harapan masyarakat. 

Sedangkan Deegan (2002) dalam Nor Hadi (2011) menyatakan definisi  

legitimasi adalah sebagai berikut: 

“…a system-oriented perpective, the entity is assumed to influenced by, and in turn to 
have influence upon, the society in which it operates. Corporate disclosure are 
considered to represent one important means by which management can influence 
external perceptions about organization.” 

 
Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi perusahaan merupakan 

arah implikasi orientasi pertanggungjawaban perusahaan yang lebih menitik beratkan 

pada stakeholder perspective (masyarakat dalam arti luas). 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa legitimasi merupakan suatu 

pencapaian yang ingin didapatkan oleh perusahaan yang berasal dari bentuk 

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Perusahaan dalam menjalankan aktivitas 

dan pengambilan keputusan perusahaan, sebaiknya memperhatikan faktor sosial 

sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat dan juga menjaga reputasi perusahaan 

dalam meningkatkan legitimasi masyarakat. Untuk itu, aktivitas tanggung jawab 

sosial perusahaan diperlukan untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat. 

Legitimasi ini akan meningkatkan bentuk pertanggungjawaban yang 

dilakukan perusahaan, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada agresivitas pajak 

PENGARUH CORPORATE..., TAMIYA AYUNINGTYAS, Ak.-IBS, 2014



 
 

yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti yang dikatakan Lanis dan Richardson (2012) 

bahwa apabila perusahaan dianggap menghindari pajak, umumnya tidak dianggap 

membayar “saham wajarnya” berupa pajak penghasilan badan kepada pemerintah 

yang digunakan untuk menanggung pembiayaan barang publik. Dengan demikian 

sebuah perusahaan yang terlibat dalam kebijakan agresif pajak secara sosial tidak 

bertanggung jawab dan dapat menghasilkan permusuhan dan rusaknya reputasi antara 

perusahaan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) atau dalam hal ini 

termasuk seluruh masyarakat. 

 

2.2 Teori Stakeholder 

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang 

memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat 

langsung maupun tidak langsung oleh perusahaaan. Yang termasuk sebagai 

stakeholder adalah pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan 

internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati 

lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang 

keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan (Nor Hadi, 2011). 

Beberapa definisi dan asumsi stakeholder menurut para ahli dalam Nor Hadi 

(2011) antara lain: 

Definisi stakeholder menurut Hummels (1998) adalah sebagai berikut: 

“….(stakeholders are) individuals and groups who have legitimate claim on the 
organization to practice in the decision making process simply because they are 
affected by the organization’s practices, policies and actions.” 
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Batasan pemangku kepentingan tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan 

hendaknya memperhatikan pemangku kepentingan lain, karena mereka adalah pihak 

yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung 

atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. 

Terdapat empat asumsi yang mendasari teori stakeholder menurut Jones, 

Thomas dan Andrew (1999), yaitu: 

1. Perusahaan memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok pemangku 

kepentingan (stakeholder) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

keputusan perusahaan. 

2. Teori stakeholder menekankan pada hubungan alami baik dari proses dan 

hasil untuk perusahaan dan pemangku kepentingan tersebut. 

3. Kepentingan semua pemangku kepentingan memiliki nilai intrinsik, dan 

tidak ada keuntungan yang didominasi satu sama lain. 

4. Teori stakeholder fokus pada pengambilan keputusan manajerial. 

Berdasar pada asumsi dasar teori stakeholder tersebut, perusahaan tidak dapat 

melepaskan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga 

kepentingan stakeholder serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan 

pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan 

perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan going concern. 
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2.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 

CSR berkembang di Indonesia pada akhir tahun 1990an dengan ditandainya 

munculnya definisi CSR oleh WBCSD (World Business Council for Sustainable 

Development) tahun 1995, sebuah lembaga forum bisnis yang digagas oleh Badan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kalangan bisnis agar dapat berkontribusi dalam 

pembangunan. Konteks saat itu adalah pembangunan berkelanjutan (Sustainable 

Development), suatu konsep pembangunan demi masa depan tanpa merusak sumber 

daya alam, dimana mencoba menyatukan 3 elemen pembangunan yaitu ekonomi, 

lingkungan, dan sosial (Rudito & Famiola, 2013). 

Definisi CSR menurut WBCSD (1995) sendiri adalah: 

“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to 
contribute to economic development while improving the quality of life of the 
workforce and their families as well as community and society at large.” 

 
Atau dalam konteks ini CSR dimaknai sebagai komitmen bisnis untuk 

berperilaku etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi terhadap pembangunan 

ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta 

masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya. 

Commision of the European Communities mendefinisikan tanggung jawab 

sosial perusahaan pada dasarnya adalah sebuah konsep dimana perushaan 

memutuskan secara suka rela untuk memberikan kontribusi demi mewujudkan 

masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. 

Dalam ISO 26000 (2011), CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab suatu 

organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan 
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lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang: konsisten dengan 

pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; memperhatikan 

kepentingan dari para stakeholder, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan 

norma-norma internasional; terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam 

pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa. 

Definisi CSR menurut beberapa ahli dalam Nor Hadi (2011) mendefinisikan 

CSR antara lain : 

Johnson dan Johnson (2006) mendefinisikan “Corporate Social Responsibility 

(CSR) is about how companies manage the business processes to produce an overall 

positive impact on society.”  Definisi tersebut pada dasarnya berasal dari filosofi 

bagaimana cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan 

memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu, perusahaan harus 

mampu mengelola bisnis ooperasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi 

secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Ghana (2006) mendefinisikan CSR sebagai berikut: 

“CSR is about capacity building for sustainable likelihoods, it respects cultural 
differences and finds the business opportunities in building the skills of employees, 
the community and the government.” 

 
Rudito dan Famiola (2013) mendefinisikan tanggung jawab sosial atau 

Corporate Social Responsibility (CSR) pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi 

korporat untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk 

masayarakat secara keseluruhan. Kebutuhan korporat untuk beradaptasi dan guna 
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mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan komunitas lokal, sebuah 

keuntungan sosial berupa kepercayaan (trust). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan sebuah tindakan atau konsep 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk membantu kehidupan yang termasuk 

didalamnya lingkungan, ekonomi, dan sosial agar perusahaan tersebut tetap going 

concern. 

Ranah tanggung jawab sosial (social responsibility) mengandung dimensi 

yang sangat luas dan kompleks. Di samping itu, tanggung jawab sosial (social 

responsibility) juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan 

dengan kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk itu, dalam rangka 

memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak ahli mencoba 

menggarisbawahi prinsip dasar yang terkandung dalam tanggung jawab sosial 

perusahaan (corporate social responsibility) (Nor Hadi, 2011). 

Crowther David (2008) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial 

perusahaan menjadi tiga, yaitu: 

1. Sustainability 

Berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas 

(action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. 

2. Accountability 

Merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas 

aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai 
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media bagi perusahaan membangun image dan network terhadap para 

pemangku kepentingan. 

3. Transparency 

merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal yang berperan untuk 

mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan 

pertanggungjawaban berbagai dapak dari lingkungan. 

 

Post (2002) dalam Nor Hadi (2011) menyatakan bahwa ragam tanggungjawab 

perusahaan terdiri dari tiga dimensi, yaitu: 

1. Economic responsibility 

Keberadaan perusahaan ditujukan untuk meningkatkan nilai bagi 

shareholder, sepeti: meningkatkan keuntungan (laba), harga saham, 

pembayaran dividen, dan jenis lainnya. 

2. Legal responsibility 

Sebagai bagian anggota masyarakat, perusahaan memiliki tanggung 

jawab mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. 

3. Social responsibility 

Merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan para 

pemangku kepentingan (stakeholders). Social responsibility menjadi 

satu tuntutan ketika operasional perusahaan mempengaruhi pihak 

eksternal. 
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Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan bersama antar berbagai 

perusahaan dan pemangku kepentingan (stakeholders) dapat memberikan beberapa 

manfaat bagi pihak yang berkontribusi didalamnya. Manfaat pelaksanaan Corporate 

Social Responsibility (CSR) menurut Urip (2013) bagi perusahaan dan stakehokders 

adalah : 

1. Pemerintah 

 Perusahaan yang mendorong terlaksananya kegiatan CSR yang 

memberi manfaat bagi masyarakat dapat dipertimbangkan untuk 

mendapatkan insentif pajak 

 Anggaran bersama CSR dapat berperan sebagai sumber pendapatan 

tambahan masyarakat (melalui penyediaan lapangan kerja dan 

penciptaan kemakmuran untuk mengurangi kemiskinan) 

2. Masyarakat dan penduduk setempat 

 Perubahan kebiasaan, peningkatan kualitas hidup 

 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penciptaan lapangan 

kerja dan kemakmuran 

3. Perusahaan 

 Pertumbuhan, laba, citra, dan daya saing 

 Dukungan dan niat baik masyarakat 

 Rasa bangga dan nilai spiritual bagi karyawan dan keluarganya 
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4. Dunia dan lingkungan 

 Pengelolaan limbah 

 Ekosistem yang seimbang 

 Lingkungan yang hijau dan bersih 

Peraturan yang mengatur perlakuan pajak terhadap konsep CSR dimana biaya 

aktivitas CSR dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan diatur pada UU 

Pajak Penghasilan nomor 17 tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 

2010. Namun peraturan di Indonesia mengenai perlakuan pajak terhadap CSR hanya 

membahas mengenai detail dari salah satu bentuk aktivitas CSR yang boleh dikurangi 

sebagai biaya, tidak menggambarkan aturan perlakukan pengurangan biaya atas CSR. 

Sehingga pelaksanaan program CSR tidak selalu mendapatkan fasilitas insentif pajak. 

Program CSR tersebut harus sesuai dengan peruntukkannya sesuai dengan peraturan 

perpajakan. 

 

2.4 Agresivitas Pajak 

Pajak dilihat sebagai suatu kewajiban warga negara untuk mendanai tugas-

tugas pemerintahan dan menjadi tulang punggung penerimaan negara bagi 

pembangunan. Sebaliknya bagi wajib (pembayar) pajak perusahaan, pajak lebih 

dipandang sebagai suatu bentuk dari transfer sumber daya ekonomis dari sektor 

private kepada sektor publik yang mengakibatkan berkurangnya daya belanja (beli) 

wajib pajak (Santoso & Rahayu, 2013). 
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Pembayaran pajak perusahaan memang memiliki implikasi bagi masyarakat 

dan sosial karena merupakan fungsi penting dalam membantu mendanai penyediaan 

barang publik dalam masyarakat, termasuk hal-hal seperti pendidikan, pertahanan 

nasional, perawatan kesehatan masyarakat, transportasi umum dan penegakan hukum 

(Friese dkk, 2008 dalam Lanis & Richardson, 2012). Akhirnya, seperti yang 

ditunjukkan oleh (Williams, 2007 dalam Lanis & Richardson, 2012) isu yang paling 

signifikan yang muncul dalam upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip CSR untuk 

pajak perusahaan meliputi tindakan-tindakan yang dapat mengurangi kewajiban pajak 

perusahaan melalui penghindaran pajak perusahaan dan perencanaan pajak. 

Menurut Frank dkk. (2009) dalam Suyanto (2012), tindakan yang dilakukan 

perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik 

secara legal (tax avoidance) maupun ilegal (tax evasion) disebut dengan agresivitas 

pajak perusahaan. Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar 

hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut 

dianggap semakin agresif. 

Harry Graham Balter dalam Santoso & Rahayu (2013) mendefinisikan 

penghindaran pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak-

apakah berhasil atau tidak-untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang 

pajak. 

Sedangkan menurut Frank dkk. (2008), definisi tindakan pajak agresif adalah 

tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui 
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perencanaan pajak yang tepat, yang dapat diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan 

sebagai tax evasion. 

Dalam penelitian ini, berdasarkan beberapa definisi dari beberapa ahli 

agresivitas pajak disimpulkan sebagai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan baik 

secara legal maupun ilegal dalam menghindari pembayaran pajak perusahaan pada 

pemerintah. Menurut Santoso & Rahayu (2013) penghindaran pajak (tax avoidance) 

selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnnya meminimalkan beban pajak 

tanpa melawan ketentuan perpajakan) dan penyelundupan pajak (tax evasion) 

diartikan sebagai kegiatan yang ilegal dengan melawan ketentuan pajak (misalnya 

meminimalkan beban pajak dengan memanipulasi pembukuan). 

Contoh dari penghindaran pajak dapat dilakukan dengan pindah lokasi, 

dimana dilakukan dengan memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif 

pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Sebagai contoh adalah 

diberikannya keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modal di wilayah 

Indonesia Timur. Sedangkan contoh dari upaya penyelundupan pajak adalah berupa 

memperkecil laporan jumlah atau bahkan melaporkan kerugian (manipulate the 

losses) sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak 

terutang lebih kecil atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Sedangkan pada 

kenyataannya jumlah pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak mengalami 

kerugian (Santoso & Rahayu, 2013). 

Dalam penelitian ini menggunakan proksi Effective Tax Rates (ETR) sebagai 

proksi pengukuran agresivitas pajak. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan 

PENGARUH CORPORATE..., TAMIYA AYUNINGTYAS, Ak.-IBS, 2014



 
 

beberapa alasan menggunakan ETR sebagai proksi pengukuran agresivitas pajak, 

antara lain penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Slemrod (2004), Dyreng dkk 

(2008), Robinson dkk (2010), dan Amrstrong dkk. menggunakan ETR sebagai 

pengukuran agresivitas pajak, ETR menunjukkan ukuran proksi agresivitas pajak 

yang paling sering digunakan dalam literatur, dan nilai ETR yang rendah dapat 

menjadi indikator adanya agresivitas pajak di dalam perusahaan. 

 

2.5 Tarif PPh Badan 

Menurut UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan 

kena pajak adalah penghasilan kotor dikurangi biaya yang dikeluarkan. Penghasilan 

kotor adalah seluruh hasil dari penjualan produk dan jasa. Sedangkan biaya adalah 

semua pengeluaran yang dikeluarkan dalam perusahaan. Yang menjadi dasar 

pengenaan pajak PPh Badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap 

sesuai dengan pasal 17 ayat (2a) UU PPh adalah 25% berlaku mulai Tahun Pajak 

2010. Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan 

terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor 

diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu 

lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif untuk Wajib Pajak 

Badan pada umumnya (Pasal 17 ayat (2b) UU PPh) (Resmi, 2014). 
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Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008, Wajib Pajak Badan dalam negeri 

dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) 

mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana 

dijelaskan pada nomor 2 paragraf pertama (Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a)) 

yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai 

dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) (Resmi, 2014). 

 

 

2.6 Corporate Governance (CG) 

Corporate governance didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan 

proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) 

guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan 

dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, 

berlandaskan pertauran perundangan dan norma yang berlaku (Daniri, 2006). 

Corporate governance menurut komite Cadburry adalah prinsip yang 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara 

kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya 

kepada para shareholders khusunya dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal 

ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, 

dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan 

tertentu. 
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Sedangkan menurut Center for Eurpoean Policy Studies (CEPS) GCG 

merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses, serta 

pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. 

Corporate governance menurut kelompok negara maju (OECD) didefinisikan 

sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholder-nya. 

Pengambilan keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan 

keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders. 

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan 

dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan 

GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan 

perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat 

sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. 

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada pedoman umum Good 

Corporate Governance Indonesia menjelaskan bahwa corporate governance 

merupakan acuan bagi perusahaan dalam rangka : 

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui 

pengelolaan yang didasarkan pada asa transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. 

2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing 

organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum 

Pemegang Saham. 
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3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota 

Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya 

dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama 

di sekitar perusahaan. 

5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap 

memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 

6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun 

internasional, sehinnga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat 

mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang 

berkesinambungan. 

Berdasarkan pedoman umum GCG Indonesia, setiap perusahaan harus 

memastikan prinsip good corporate governance diterapkan untuk mencapai 

kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku 

kepentingan (stakeholders), berikut prinsip dasar good corporate governance 

berdasarkan Daniri (2006) adalah : 

1. Transparency (Keterbukaan Informasi) 

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam 

proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan 
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informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Menurut 

peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material 

dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya 

harga saham perusahaan tersebut. 

Manfaat dari penerapaan prinsip ini salah satunya adalah stakeholder 

dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan 

transaksi dengan perusahaan dan karena adanya informasi kinerja 

perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, 

dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi 

pasar. 

2. Accountability (Akuntabilitas) 

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan 

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan 

perusahaan terlaksana secara efektif. 

3. Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di 

dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat 

serta peraturan peundangan yang berlaku. 

4. Independency (Kemandirian) 

Independensi adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola 

secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan 
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dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perunda-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

5.  Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran) 

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (fairness) bisa 

didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam 

memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian 

serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup 

adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan 

peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang 

saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. 

Manfaat penerapan GCG bagi perusahaan menurut Daniri (2006) yaitu: 

 Mengurangi agency cost, biaya yang harus ditanggung pemegang saham 

akibat pendelegasian wewenangnya kepada manajemen 

 Menurunkan biaya modal (cost of capital) sebagai dampak dikelolanya 

perusahaan secara sehat dan bertanggung jawab 

 Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra 

perusahaan di mata publik dalam jangka panjang 

 Menciptakan dukungan stakeholder terhadap perusahaan (license to 

operate) dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan 
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Gambar 2.1 

Struktur dan Mekanisme CG dengan CSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data olahan penulis 

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, irisan pada gambar menujukkan persamaan 

prinsip antara CG dengan CSR dimana persamaan prinsip tersebut terdiri dari 

akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan perbedaannya adalah pada struktur dan 

mekanisme dari CG dan CSR yang sesuai dengan pedoman umum Good Corporate 

Governance penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep 

corporate governance yang baik. CSR merupakan aplikasi dari prinsip responsibility, 

yang mana bertujuan untuk memberikan suatu tanggung jawab kepada stakeholders. 

GCG yang kemudian menjadi indikator keberhasilan badan usaha menjadi pedoman 

dalam pelaksanaan CSR agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi 

     CSR 
Corporate 

Governance 

Struktur dan mekanisme 

Aktivitas CSR 

Prinsip 
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perusahaan. Pada CSR terdapat nilai-nilai yang merupakan etika bisnis dan nilai-nilai 

tersebut merupakan wujud dari implementasi corporate governance, kemudian 

implementasi keduanya akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable 

development). 

Secara konseptual corporate governance menyangkut tanggung jawab 

perusahaan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama atas kegiatan 

ekonomi dan segala dampaknya, sedangkan CSR adalah kegiatan yang 

diselenggarakan perusahaan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat di 

luar kegiatan utama perusahaan. 

 

2.6.1 Multiple Large Shareholders (MLS) 

Banyak perusahaan memliki beberapa pemegang saham besar yang dalam 

istilah lain dinamakan dengan Multiple Large Shareholders (MLS). Menurut 

Gutierrez (2004), multiple large shareholders adalah pemegang saham selain 

pemegang saham pengendali yang memegang saham tidak sebesar pemegang saham 

pengendali sehingga tidak memiliki kontrol yang lebih besar dibandingkan pemegang 

saham pengendali, namun pada saat yang sama, fraksinya sudah cukup untuk 

mengendalikan perusahaan. 

Sedangkan Attig dkk. (2008) menyatakan bahwa investor dapat merasakan 

kehadiran MLS dengan monitoring yang efisien karena pemegang saham yang besar 

dapat membawa pengawasan internal baik dengan membentuk koalisi dengan saham 

ekuitas besar atau dengan bersaing untuk kontrol perusahaan. 
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Multiple large shareholders dapat dijadikan sebagai mekanisme alternatif 

yang dapat melindungi pemegang saham minoritas. Lebih khusus, struktur 

kepemilikan dengan beberapa pemegang saham pengendali dapat dijadikan sebagai 

perangkat komitmen yang memungkinkan mencapai intensitas monitoring yang 

optimal (Pagano, 1998 dalam Boubaker & Sami, 2011). 

Berdasarkan definisi menurut beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

MLS dapat dijadikan sebagai salah satu cara dalam bentuk pengawasan di dalam 

manajemen perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya MLS, pengawasan tata 

kelola perusahaan diharapkan akan menjadi lebih baik sehingga bentuk penghindaran 

perusahaan dalam agresivitas pajak akan berkurang. 

 

2.6.2 Komisaris Independen 

Pengertian dari komisaris independen sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh 

BEI yaitu dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah 

anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan 

komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis 

atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 

independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. 

Pihak independen adalah pihak di luar perusahaan yang tidak memiliki 

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga 

dengan dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau 
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hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 

independen (Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006). 

Komisaris independen diukur berdasarkan kapasitas dari setiap komisaris 

dimana dalam penelitian ini menggunakan profil latar belakang pendidikan yaitu 

akuntansi dan keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pedoman GCG Indonesia 

(2006) yang menyatakan bahwa salah satu dari anggota Komisaris Independen harus 

mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Tujuan 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

Timothy, 

Yeung C.K 

(2010) 

Menganalisis 

hubungan antara 

tata kelola 

perusahaan dan 

agresivitas pajak 

Variabel Independen : 

Corporate governance 

(jumlah saham yang 

dimiliki oleh direksi, 

dewan direksi 

independen, kekuatan 

shareholder, kekuatan 

shareholder minoritas, 

dan tarif pajak) 

Variabel Dependen : 

Agresivitas pajak 

Tata kelola 

perusahaan 

mempengaruhi 

agresivitas pajak. 

Semakin 

meningkatnya 

anggota 

independen 

menurunkan tarif 

pajak efektif 
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Lanis, R & 

Richardson, G 

(2012) 

Menganalisis 

pengaruh 

komposisi dewan 

direksi terhadap 

agresivitas pajak 

Variabel Independen : 

Board of director 

(dewan direksi) 

Variabel Dependen : 

Tax Aggressiveness 

Semkain besar 

proporsi dari 

anggota diluar 

dewan direksi  

(independen) 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap 

agresivitas pajak 

Huseynov, F & 

Klamm, B. K 

(2012) 

Menguji 

pengaruh CSR 

pada 

penghindaran 

pajak (tax 

avoidance) bagi 

perusahaan-

perusahaan yang 

menggunakan 

jasa auditor 

pajak (auditor-

provided tax 

services) 

Variabel Independen : 

CSR (Corporate 

Governance, 

community, diversity) 

Variabel Dependen : 

Tax management (tax 

avoidance) 

Interaksi antara 

keprihatinan 

masyarakat 

(community) 

dengan biaya 

manajemen pajak 

(tax management 

fee) secara positif 

mempengaruhi 

GAAP ETR dan 

Cash ETR 

Sedangkan 

interaksi antara 

kekuatan CG dan 

kekhawatiran 

keragaman 

(diversity) dengan 

biaya manajemen 

pajak negatif 
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mempengaruhi 

Cash ETR 

Lanis, R & 

Richardson, G 

(2012) 

Menganalisis 

pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap 

agresivitas pajak 

pada perusahaan 

yang berada di 

Australia 

Variabel Independen : 

CSR disclosure 

Variabel Dependen : 

Tax Aggressiveness 

CSR disclosure 

berpengaruh 

negatif siginifikan 

terhadap tax 

aggressiveness 

(Semakin tinggi 

tingkat 

pengungkapan 

CSR dari suatu 

perusahaan, 

semakin rendah 

tingkat agresivitas 

pajak perusahaan 

tersebut) 

Attig, N., 

Guedhami, O. 

& Mishra, D. 

(2008) 

Menganalisis 

apakah 

kehadiran, hak 

suara, dan 

kontrol relatif 

MLS memainkan 

peran corporate 

governance yang 

efektif dalam 

mengurangi 

asimetri 

informasi antara 

Variabel Independen : 

MLS 

Variabel Dependen : 

Cost of equity 

Implied cost of 

equity menurun di 

hadapan pemegang 

saham besar di 

luar pemilik 

pengendali. Dan 

bahwa hak suara, 

ukuran voting 

relatif (pemegang 

saham terbesar 

pertama) dan 

jumlah 

PENGARUH CORPORATE..., TAMIYA AYUNINGTYAS, Ak.-IBS, 2014



 
 

pemilik dan 

pengendali 

investor 

minoritas 

blockholders 

menurunkan biaya 

perusahaan modal 

ekuitas 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian dan landasan teori yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka variabel yang terkait dengan penelitian ini dapat dirumuskan 

melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data olahan penulis 

Variabel Independen 

Corporate Social 
Responsibility 

Variabel Dependen 

Agresivitas Pajak 

Variabel Moderasi 

Corporate Governance : 

 Multiple Large 
Shareholders (MLS) 

 Komisaris Independen 

H1 

H2 
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2.9 Perumusan Hipotesis 

2.9.1 Corporate Social Responsibility dan Agresivitas Pajak 

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban 

untuk membayar pajak. Dengan perusahaan membayar pajak kepada 

pemerintah, perusahaan turut serta berkontribusi dalam pembangunan 

nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan aktivitas CSR 

yang dilakukan perusahaan, dimana menurut Rusdianto (2013) tanggung 

jawab sosial perusahaan atau CSR dimaknai sebagai komitmen perusahaan 

atau organisasi untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara 

legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan 

peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga 

peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Oleh 

karena itu, apabila perusahaan menghindari kewajiban dalam membayar pajak 

sesuai perhitungan yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini dapat berdampak 

buruk terhadap reputasi perusahaan di mata masyarakat karena perusahaan 

dianggap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. 

Lanis dan Richardson (2012) juga menyatakan bahwa apabila 

perusahaan dianggap menghindari pajak, umumnya tidak dianggap membayar 

“saham wajarnya” berupa pajak penghasilan badan kepada pemerintah yang 

digunakan untuk menanggung pembiayaan barang publik. Dengan demikian 

sebuah perusahaan yang terlibat dalam kebijakan agresif pajak secara sosial 
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tidak bertanggung jawab dan dapat menghasilkan permusuhan dan rusaknya 

reputasi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder). 

Agresivitas pajak itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan 

perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan 

pajak baik secara legal (tax avoidance) maupun illegal (tax evasion) (Frank 

dkk, 2009 dalam Suyanto, 2012). Walaupun tidak semua tindakan 

perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang 

digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif. 

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak 

agresif terhadap pajak. Hal ini karena apabila perusahaan yang menjalankan 

CSR bertindak agresif terhadap pajak, maka akan membuat perusahaan 

tersebut kehilangan dampak positif dari kegiatan CSR yang telah dilakukan 

perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama penelitian 

ini adalah : 

Ho1: Corporate social responsibility tidak berpengaruh negatif terhadap 

agresivitas pajak 

Ha1:  Corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap 

agresivitas pajak 
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2.9.2 Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, dan Agresivitas 

Pajak 

Pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia menjelaskan 

bahwa Corporate Governance merupakan acuan bagi perusahaan dalam 

rangka mendorong timbulnya kedasaran dan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di 

sekitar perusahaan. Pada pedoman GCG juga disebutkan bahwa menerapkan 

CSR merupakan salah satu tugas utama dalam penerapan Corporate 

Governance. 

Perusahaan yang telah menerapkan corporate governance diharapkan 

menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena corporate governance 

dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan 

stakeholder. Komisaris independen sebagai pihak yang berasal dari luar 

manajemen, diharapkan mampu mengarahkan perusahaan berdasarkan pada 

aturan yang berlaku agar tidak terjadi asimetri informasi antara manajemen 

perusahaan dengan para stakeholder. Oleh karena itu, secara implisit dapat 

dikatakan bahwa corporate governance dan agresivitas pajak memiliki sebuah 

korelasi, karena perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya 

bahwa suatu aturan struktur corporate governance mempengaruhi cara sebuah 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain 

agresivitas pajak juga tergantung pada dinamika dari corporate governance 
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dalam suatu perusahaan (Friese dkk, 2006 dalam Sabrina & Soepriyanto, 

2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Lanis & Richardson (2011) 

mengemukakan bahwa corporate governance berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin 

besar proporsi dari anggota diluar dewan direksi (independen) berpengaruh 

negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh 

Timothy & Yeung (2010) juga menyatakan bahwa tata kelola perusahaan 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Pagano & Roel (1998) dalam Gutierrez (2004) mempertimbangkan 

pengaturan dimana manajer kontrol adalah pemegang saham besar yang 

dipantau oleh pemegang saham besar lainnya (MLS). Menurut Pagano & 

Roel, struktur kepemilikan dengan beberapa pemegang saham besar lainnya 

(MLS) adalah perangkat komitmen yang memungkinkan pemegang saham 

untuk memberikan komitmen atas intensitas pemantauan yang optimal. Maka 

dengan peran MLS yang mampu memberikan pemantauan yang optimal, hal 

ini akan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut menyatakan 

bahwa penerapan corporate governance dapat berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. Oleh sebab itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah: 

Ho2a: Komisaris Independen tidak memperkuat hubungan negatif CSR 

dengan agresivitas pajak 
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Ha2a: Komisaris Independen memperkuat hubungan negatif CSR dengan 

agresivitas pajak 

Ho2b: MLS tidak memperkuat hubungan negatif CSR dengan agresivitas 

pajak 

Ha2b: MLS memperkuat hubungan negatif CSR dengan agresivitas pajak 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini merupakan unit yang akan dianalisis. Objek yang 

akan dianalisis tersebut adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2011-2013.  Alasan memilih perusahaan manufaktur adalah 

karena pertama perusahaan manufaktur memiliki permasalahan yang lebih kompleks 

khusunya dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar sehingga diharapkan akan lebih 

mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia dan alasan kedua yaitu 

sektor manufaktur memiliki jumlah terbesar dibandingkan dengan sektor yang 

lainnya. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data-

data yang didapat dari laporan keuangan dan laporan tahunan (annual report) 

perusahaan periode 2011-2013. Sedangkan jenis data yang digunakan merupakan 

data kuantitatif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi 
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BEI http://www.idx.co.id, Indonesian Capital Market Directory (ICMD), dan atau 

situs resmi perusahaan manufaktur terkait. 

 

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Adapun kriteria sampel yang akan 

dipilih adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan sahamnya aktif 

diperdagangkan selama tahun 2011-2013. 

2. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan 

(annual report) yang sudah di audit secara periodik setiap tahunnya untuk 

tahun 2011-2013 pada website Indonesian stock exchange, Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) dan atau website perusahaan 

manufaktur terkait. 

3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian. Dimana 

hal ini akan menyebabkan nilai ETR menjadi negatif sehingga perushaaan 

tidak dikenakan beban pajak yaitu subject to compensation adalah 0 (nol). 

4. Perusahaan yang memiliki ETR antara 0-1 sehingga dapat mempermudah 

dalam perhitungan, dimana semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka 

perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak. 

5. Perusahaan tersebut menyediakan informasi mengenai pelaksanaan CSR 

dan memiliki data mengenai MLS dan profil komisaris independen. 
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3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka 

dan dokumentasi. Metode studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data dan 

informasi yang berhubungan langsung maupun tidak lanngsung dengan penelitian. 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan sumber-sumber lain 

yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan metode dokumentasi dilakukan 

dengan cara mengumpulkan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang 

dipublikasikan pada tahun 2010-2012. 

 

3.3 Operasionalisasi Variabel 

Variabel yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini terdiri 

dari variabel dependen, variabel independen, dan variabel pemoderasi. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak dan variabel independen yang 

akan digunakan adalah Corporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan variabel 

pemoderasi dalam penelitian ini adalah coporate governance yang akan diproksikan 

dengan multiple large shareholders (MLS) dan komisaris independen. 

 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah agresivitas 

pajak. Agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban 

pajak yang dibayarkan kepada pemerintah baik secara legal maupun ilegal. 

PENGARUH CORPORATE..., TAMIYA AYUNINGTYAS, Ak.-IBS, 2014



 
 

Perhitungan agresivitas pajak pada penelitian ini diukur menggunakan perhitungan 

Effective Tax Rate (ETR) yang dihitung dari: 

ETR = 
                       

                        
  (3.1) 

ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang 

dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh 

perusahaan. ETR diukur dengan menggunakan proksi model Hanlon dan Heitzman 

(2012) dimana semakin rendah nilai ETR maka perusahaan dianggap semakin agresif 

terhadap pajak. 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan corporate 

social responsibility yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan checklist pengungkapan CSR yang mengacu pada indikator 

pengungkapan yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) karena lebih 

menggambarkan pengungkapan CSR yang berkaitan dengan agresivitas pajak 

perusahaan. Indikator ini terdiri atas enam kategori, yaitu strategi perusahaan dan 

CSR (8 item), strategi staff (18 item), investasi sosial (5 item), lingkungan (8 item), 

pelanggan dan pemasok barang (7 item), dan masyarakat dan keterlibatan politik (6 

item). Jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan adalah sebanyak 52 

item. Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokkan item pada checklist dengan 

item yang diungkapkan perusahaan dengan memberikan nilai: 
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Score 0: jika perusahaan tidak mengungkapkan item pengungkapan CSR 

Score 1: jika perusahaan mengungkapkan item pengungkapan CSR 

Selanjutnya hasil pengungkapan item yang diperoleh dari setiap perusahaan 

dihitung dengan proksi CSRDISC. Adapun rumus untuk menghitung CSRDISC 

adalah sebagai berikut: 

            CSRDISCi = 
    

  
     (3.2) 

Keterangan: 

CSRDISCi = indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan i. 

∑Xyi  = 1= jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan. 

ni  = jumlah item pengungkapan perusahaa i, ni = 52. 

 

3.3.3 Variabel Pemoderasi 

3.3.3.1 Multiple Large Shareholders (MLS) 

Multiple large shareholders adalah pemegang saham selain pemegang saham 

pengendali yang memegang saham tidak sebesar pemegang saham pengendali 

sehingga tidak memiliki kontrol yang lebih besar dibandingkan pemegang saham 

pengendali, namun pada saat yang sama, fraksinya sudah cukup untuk mengendalikan 

perusahaan. Di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 

tentang perseroan terbatas, pengendali perusahaan adalah pihak yang memiliki saham 

10% atau lebih. Adapun rumus untuk mengukur multiple large shareholders adalah 

sebagai berikut (Attig, 2008) : 
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  MLS =                                     

                          
    (3.3) 

 

3.3.3.2 Komisaris Independen 

Pengertian komisaris independen sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh BEI 

yaitu dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah anggota 

dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris 

lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau 

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 

independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Pengukuran 

profil komisaris independen diukur dengan memberikan nilai: 

Score 1 : Jika latar belakang pendidikan komisaris independen adalah akuntansi dan 

keuangan 

Score 0 : Jika latar belakang pendidikan komisaris independen bukan akuntansi dan 

keuangan 

Selanjutnya hasil latar belakang pendidikan setiap komisaris independen yang 

diperoleh dari setiap perusahaan dihitung dengan proksi KOMINP. Adapun rumus 

untuk menghitung KOMINP adalah sebagai berikut: 

                           
    

  
   (3.4) 

Keterangan: 

KOMINPi = komisaris independen 
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∑Xyi = 1= jika komisaris independen berlatarbelakang akuntansi dan 

keuangan; 0 = jika komisaris independen tidak berlatarbelakang 

akuntansi dan keuangan. 

ni  = jumlah komisaris independen pada setiap perusahaan. 

 

Berikut adalah tabel pengukuran variabel (operasionalisasi variabel): 

Tabel 3.1 

Pengukuran Variabel 

Variabel Pengukuran Skala 

Variabel Dependen 

Agresivitas pajak 

 

ETR = 
                       

                        
 

 

Rasio 

Variabel Independen 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

 
 

CSRDISCi = 
    

  
 

 

Nominal 

Variabel Moderating 

1. Multiple Large 

Shareholders 

(MLS) 

 

MLS =                                     

                          
 

 

Rasio 
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2. Komisaris 

Independen 

(KOMINP) 

 

        
    

  
 

Nominal 

Sumber : Data hasil olahan peneliti 

3.3.4 Variabel Kontrol 

3.3.4.1 Profitabilitas 

Profitabilitas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. Dalam penelitian ini profitabilias diproksikan dengan Return On 

Assets (ROA). Sulit untuk menentukan arah pengaruh ROA terhadap agresivitas 

pajak menurut Lanis dan Richardson (2012). Rumus untuk mengukur ROA adalah 

sebagai berikut : 

            
                        

          
   (3.5) 

 

3.3.4.2 Leverage 

Leverage menggambarkan proporsi hutang jangka panjang terhadap total asset 

yang dimiliki perusahaan. Penggunaan hutang dalam membiayai kegiatan operasional 

perusahaan akan menimbulkan biaya tetap yaitu bunga. Biaya bunga dapat 

dikurangkan dari pajak, sehingga penggunaan utang sebagai pembiayaan operasional 

perusahaan akan secara langsung mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan 

(Sabrina & Soepriyanto, 2012). Atas dasar ini perusahaan akan menggunakan proksi 

hutang untuk melakukan tindakan pajak secara agresif agar dapat membayar pajak 
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dalam jumlah yang lebih kecil. Leverage dihitung menggunakan rumus (Lanis & 

Richardson, 2012) : 

              
                     

          
  (3.6) 

 

3.3.4.3 Size 

Perusahaan besar cenderung lebih agresif terhadap pajak karena mereka 

memiliki pengaruh terhadap ekonomi dan politik yang lebih besar daripada 

perusahaan-perusahaan kecil (Siegfried, 1972 dalam Lanis & Richardson, 2012). 

Sehingga semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula besaran laba dimana 

akan menunjukkan tarif efektif pajak yang semakin besar juga. Perusahaan akan 

berusaha menurunkan tarif pajak efektif dengan cara melakukan penghematan pajak. 

Hal ini sejalan dengan Sabrina dan Soepriyanto (2012) dimana usaha penghematan 

pajak dilakukan karena perusahaan tersebut mempunyai subtansi sumber daya yang 

mampu memanipulasi proses politik yang dikehendakinya dengan melakukan 

perencanaan pajak dan mengatur aktivitas-aktivitas perusahan. Namun perusahaan 

tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan 

perencanaan pajak, karena ada batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan 

sasaran keputusan regulator. Rumus untuk mengukur ukuran perusahaan (size) adalah 

sebagai berikut (Lanis & Richardson, 2012) : 

                     (3.7) 

Keterangan:  ln total aset adalah natural logarithma dari total aset 
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3.4 Pemodelan Data Panel 

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis data panel 

untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, 

yaitu menguji pengaruh hubungan antara CSR dan corporate governance terhadap 

agresivitas pajak perusahaan. Persamaan regresi untuk pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini adalah  : 

 

Yit =  αit  +  β1CSRDISCit  +  β2MLSit  +  β3KOMINPit  + β4CSRDISCxMLSit + 

β5CSRDISCxKOMINPit + β6ROAit + β7LEVit + β8SIZEit + eit 

Keterangan : 

Y   : ETR 

α   : Konstanta 

β1-β8   : Koefisien Regresi 

CSRDISC  : Corporate Social Responsibility 

MLS   : Multiple large shareholders 

KOMINP  : Komisaris Independen 

CSRDISCxKOMINP : interaksi antara CSR dan komisaris independen 

CSRDISCxMLS : interaksi antara CSR dan MLS 

ROA   : Return On Assets 

LEV   : Leverage 

SIZE   : Ukuran perusahaan 

e   : Error Term 
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deksriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran 

umum dari semua variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Analisis ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data. 

Statistik deskriptif terdiri dari mean, median, maximum, minimum, dan standard 

deviasi. 

3.5.2 Analisis Data Panel 

Dalam ekonometrika terdapat tiga kelompok data, yaitu data runtut waktu 

(time series), data seksi silang atau kerat silang (cross section), dan data panel 

(pooled data) yang merupakan gabungan antara data runtut waktu dan data silang 

(Winarno, 2011). Dengan demikian, akan diperoleh gambaran tentang perilaku 

beberapa objek tersebut selama beberapa periode waktu. 

Beberapa keuntungan dalam menggunakan data panel dalam Juanda (2012) 

antara lain: 

1. Metode data panel dapat mengontrol data yang heterogen (unobserved 

heterogeneity). 

2. Dengan mengkombinasikan data time series dan data cross-section, data panel 

memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, mengurangi kolinearitas 

antarpeubah, memperbesar derajat kebebasan, dan lebih efisien. 

PENGARUH CORPORATE..., TAMIYA AYUNINGTYAS, Ak.-IBS, 2014



 
 

3. Dengan menggunakan cross-section yang berulang-ulang dari tahun ke tahun, 

maka dapat dipelajari suatu bentuk perubahan yang dinamis. 

4. Dapat mendeteksi dan mengukur efek suatu peubah pada peubah lainnya dengan 

lebih baik daripada hanya dengan menggunakan data deret waktu atau cross-

section. 

5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model perilaku yang lebih 

kompleks. 

6. Dapat mengurangi bias yang mungkin terjadi bila mengaggregasi individu-

individu atau perusahaan-perusahaan ke dalam agregasi yang luas. 

Terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan model regresi data panel, yaitu: 

1. Common Effect Model 

Data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Hasil 

analisis regresi berlaku pada semua objek pada semua waktu (Winarno, 

2011). Metode ini mengasumsikan bahwa setiap unit individu (perushaan) 

memiliki intersep dan slope yang sama (tidak ada perbedaan pada setiap 

objek observasi). Kelemahan model ini adalah ketidaksesuaian model 

dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tiap objek saling berbeda, 

bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi 

objek tersebut pada waktu yang lain. 

2. Fixed Effect Model 

Winarno (2011) menjelaskan fixed effect model adalah model yang dapat 

menunjukkan perbedaan konstanta antar objek, meskipun dengan 
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koefisien regresor yang sama. Fixed effect model dimaksudkan bahwa satu 

objek, memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode 

waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya tetap besarnya dari 

waktu ke waktu (time invariant). Untuk membedakan satu objek dengan 

objek lainnya, digunakan variabel semu (dummy). Oleh karena itu, model 

ini sering juga disebut dengan Least Squares Dummy Variables (LSDV). 

3. Random Effect Model 

Random effect digunakan untuk mengatasi kelamahan metode fixed effect 

yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami 

ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, random effect model 

menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan 

antarobjek (Winarno, 2011). 

Dari ketiga model yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya akan 

ditentukan model yang paling tepat untuk mengestimasi parameter regresi data panel, 

yaitu dengan uji Chow dan uji Hausman. 

1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi pooled 

data antara model common effect atau fixed effect. Uji  Chow  dilakukan 

dengan cara menghitung uji statistik F, dengan rumus: 

  
                 

               
 

Keterangan : 
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RSS1 = nilai Residual Sum Squares (Common) 

RSS2 = nilai Residual Sum Squares (Fixed) 

n  = banyak observasi 

nT  = jumlah seluruh sampel (observasi x periode) 

k  = jumlah variabel independen 

Hipotesis :  Ho : model common effect 

Ha : model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah : 

Jika nilai statistik F hitung > F tabel, maka Ho ditolak (maka model fixed 

effect lebih disarankan) 

Jika nilai statistik F hitung ≤ F tabel, maka Ho diterima (maka model 

common effect lebih disarankan) (Widarjono, 2009). 

 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi pooled 

data antara model fixed effect dan random effect. Statistik uji Hausman 

mengikuti statistik Chi Square. 

Hipotesis :  Ho : model random effect 

Ha : model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

Jika nilai probabilitas χ2 > nilai kritis Chi-Squares, maka Ho diterima 

(model random) 
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Jika nilai probabilitas χ2 ≤ nilai kritis Chi-Squares, maka Ho ditolak 

(model fixed) (Widarjono, 2009). 

 

3.5.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

bebas dan terikat berdistribusi normal. Data yang baik dan layak digunakan dalam 

penelitian adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Terdapat 

beberapa uji normalitas menurut Gujarati (2007) yaitu histogram residu, gambar 

probabilitas normal, dan uji Jarque-Bera (JB). Pada penelitian ini uji normalitas yang 

dilakukan menggunakan uji Jarque-Bera (JB). Jarque-Bera adalah uji statistik untuk 

mengetahui apakah data terdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness 

dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Rumus 

dan hipotesis dari uji Jarque-Bera adalah sebagai berikut (Winarno, 2011): 

   
   

 
[   

      

 
] 

Ho  : Data terdistribusi normal 

Ha  : Data tidak terdistribusi normal 

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

Ho yang artinya residual data berdistribusi normal. 
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3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

3.5.4.1 Uji Multikolinearitas 

Menurut Winarno (2011) multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan 

linier antar variabel independen. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Kondisi terjadinya multikolinier ditunjukkan dengan berbagai informasi 

berikut: 

1. Nilai R2 tinggi, tetapi variabel indpenden banyak yang tidak signifikan. 

2. Dengan menghitung koefisien korelasi antar varianel independen, apabila 

koefisien rendah maka tidak terdapat multikolinieritas. 

3. Melakukan regresi auxiliary, dengan menghitung nilai F. Jika nilai F 

hitung > F kritis pada α dan derajat kebebasan tertentu, maka model 

tersebut mengandung unsur multikolinieritas. 

Pengujian lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi masalah 

multikolinearitas dilakukan dengan menguji koefisien korelasi antar variabel 

independen. Jika koefisien korelasi diatas 0,8 maka patut diduga adanya masalah 
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multikolinearitas dalam model dan sebaliknya, apabila koefisien korelasi dibawah 0,8 

maka tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model (Gujarati, 2007). 

3.5.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian apakah di dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas. Sebalikannya jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak ada 

heteroskedastisitas (Gujarati, 2007). 

Heteroskedastisitas dapat diidentifikasi dalam beberapa metode, salah satunya 

yaitu uji White. Uji White menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen. 

Sedangkan variabel independen terdiri atas variabel independen yang sudah ada, 

ditambah dengan kuadrat variabel independen, dan ditambah lagi dengan perkalian 

dua variabel independen (Winarno, 2011). 

 

3.5.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji otokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Masalah otokorelasi dapat dideteksi 

dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu Durbin Watson dan Breusch Godfrey atau 

dikenal dengan Uji Lagrange Multiplier (LM). Pengujian otokorelasi yang paling 
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terkenal menurut Gujarati (2007) adalah uji yang dikembangkan oleh Durbin dan 

Watson (Durbin-Watson). Uji Durbin-Watson merupakan salah satu uji yang dipakai 

untuk mengetahui ada tidaknya otokorelasi dengan menghitung nilai d. dimana rumus 

untuk menghitung d adalah sebagai berikut: 

  
            

 
   

   
  

   

 

Jika nilai d berada diantara 1,54 dan 2,46 maka tidak ada otokorelasi, dan 

apabila nilai d diantara 0 dan 1,10 maka dapat disimpulkan bahwa data mengandung 

otokorelasi positif. 

 

3.5.5 Uji Hipotesis 

3.5.5.1 Uji Parameter Individual (Uji t) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen. Pengujian ini dilakukan pada tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Ho diterima dan Ha ditolak jika probabilitas t > 0.05 

2. Ho ditolak dan Ha diterima jika probabilitas t ≤ 0.05 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 1 

Ho: β1 ≥ 0 
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Corporate social responsibility tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak 

Ha: β1 < 0 

Corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak 

 

Hipotesis 2 

Ho: β4 ≥ 0 

Komisaris independen tidak memperkuat hubungan negatif CSR dengan agresivitas 

pajak 

Ha: β4 < 0 

Komisaris independen memperkuat hubungan negatif CSR dengan agresivitas pajak 

Ho: β5 ≥ 0 

MLS tidak memperkuat hubungan negatif CSR dengan agresivitas pajak 

Ha: β5 < 0 

MLS memperkuat hubungan negatif CSR dengan agresivitas pajak 

 

3.5.5.2 Uji Regresi Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria pengujian yang digunakan 

sebagai berikut: 

1. Ho diterima dan Ha ditolak jika probabilitas F > 0.05 
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2. Ho ditolak dan Ha diterima jika probabilitas F ≤ 0.05 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh negatif antara seluruh variabel independen yaitu 

CSR, komisaris independen, dan MLS terhadap agresivitas pajak 

Ha :  Terdapat pengaruh negatif antara seluruh variabel independen yaitu CSR, 

komisaris independen, dan MLS terhadap agresivitas pajak 

 

3.5.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) menunjukkan kemampuan model untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Winarno, 

2011). Nilai R2 adalah antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, berarti semakin besar 

kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel 

dependen. Sebaliknya, jika nilai R2 mendekati 0 (nol), berarti kemampuan variabel 

independen untuk menjelaskan perngaruhnya kepada variabel dependen sangat 

terbatas. Rumus perhitungan R2 adalah sebagai berikut (Gujarati, 2007) : 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek pada penelitiani ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode observasi selama tiga tahun dari tahun 

2011 sampai dengan tahun 2013. Dalam penelitian ini, pemilihan sampel yang 

digunakan ditentukan berdasarkan metode purposive sampling yang dilihat dari 

kelengkapan data perusahaan selama tahun penelitian. Berdasarkan metode purposive 

sampling, maka observasi penelitian ini berjumlah 63 observasi. Pengambilan sampel 

tercantum pada tabel 4.1 dibawah ini yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel dan Observasi Penelitian 

Kriteria Sampel  Jumlah 

Jumlah sampel awal 393 

Perusahaan pernah keluar dari BEI selama periode 2011-2013 (12) 

Perusahaan tidak menerbitkan laporan CSR, laporan keuangan dan 

laporan tahunan secara lengkap selama periode 2011-2013 

(111) 

Perusahaan mengalami kerugian selama tahun penelitian (39) 

Perusahaan tanpa multiple large shareholders (168) 
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Jumlah sampel awal 63 

Outlier (4) 

Jumlah sampel akhir 59 

Sumber: Data olahan penulis 

Terkait dengan hasil uji normalitas atas residual data berdasarkan model 

penelitian terhadap seluruh observasi yang menunjukkan bahwa residual data tidak 

terdistribusi dengan normal, maka penulis melakukan outliers. Outliers adalah data 

yang memiliki karakteristik unik, seperti memiliki penyimpangan yang terlalu jauh 

dari data yang lainnya. Hal ini menyebabkan model penelitian kurang baik sehinnga 

harus dikeluarkan. Dari teknik pengambilan sampel tersebut terdapat 4 outliers yang 

dikeluarkan sehingga terpilih sebanyak 59 observasi. Rincian daftar nama perusahaan 

objek pengamatan terlampir. 

 

4.2 Statistik Deskriptif 

Statistika deskriptif yang digunakan pada penelitian ini yaitu bertujuan untuk 

menunjukkan berapa besarnya nilai rata-rata (mean), median, nilai maksimum, nilai 

minimum, dan standar deviasi dari setiap variabel yang diuji dengan menghitung 

menggunakan alat bantu statistik Eviews7. Hasil dari perhitungan tersebut 

ditampilkan pada tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 
        
         ETR CSRDISC MLS KOMINP ROA LEV SIZE 
        
         Mean  0.265184  0.565841  0.580338  0.426554  0.141367  0.069732  27.32419 

 Median  0.255347  0.576923  0.558233  0.333333  0.102044  0.048425  27.30659 
 Maximum  0.510383  0.750000  0.962963  1.000000  0.484655  0.252315  30.91220 
 Minimum  0.084048  0.365385  0.171104  0.000000  0.003571  0.006276  20.42931 
 Std. Dev.  0.070164  0.101772  0.269383  0.457244  0.110400  0.061951  1.538067 
 Observations  59  59  59  59  59  59  59 
 

Sumber: Hasil output program Eviews yang diolah 

1. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu agresivitas pajak (ETR). 

Untuk nilai rata-rata ETR pada periode 2011-2013 yaitu sebesar  0.265184 

; nilai maksimum dari ETR sebesar 0.510383 yang terdapat pada PT. Indo 

Acitama Tbk pada tahun 2013 ; nilai minimum sebesar 0.084048 yang 

terdapat pada PT. Lionmesh Prima Tbk  pada tahun 2012. 

2. Untuk nilai rata-rata CSRDISC pada periode 2011-2013 adalah 0.565841 ; 

nilai maksimum CSRDISC sebesar 0.750000 yang terdapat pada PT. Tiga 

Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2011 ; nilai minimum sebesar 

0.365385 yang terdapat pada PT Sekar Laut Tbk pada tahun 2011.  

3. Untuk variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, nilai rata-rata 

tahun 2011-2013 adalah 0.141367 ; nilai maksimum ROA sebesar 

0.484655 yang terdapat pada PT. Merck Tbk pada tahun 2011 ; nilai 
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minimum sebesar 0.003571 terdapat pada PT. Siearad Produce Tbk pada 

tahun 2013. 

4. Untuk variabel leverage (LEV), nilai rata-rata tahun 2011-2013 adalah 

0.069732 ; nilai maksimum LEV sebesar 0.252315 yang terdapat pada PT. 

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2013 ; nilai minimum sebesar  

0.006276 terdapat pada PT. Supreme Cable Manufacturing and Commerce 

Tbk pada tahun 2013. 

5. Untuk variabel ukuran perusahaan (size) yang diperoleh dari nilai 

logaritma natural total aset. Rata-rata nilai tahun 2011-2013 adalah 

27.32419 ; nilai maksimum ukuran perusahaan sebesar 30.91220 yang 

terdapat pada PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk pada tahun 2013 ; 

nilai minimum sebesar 20.42931 terdapat pada PT. Delta Djakarta Tbk 

pada tahun 2012. 

 

4.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan bentuk pengujian yang diperlukan untuk 

mengetahui apakah residual dari model yang digunakan berdistribusi normal atau 

tidak. Model yang baik memiliki data yang berdistribusi normal atau mendekati 

normal. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, dalam 

penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Adapun hipotesis dari uji Jarque-Bera 

adalah sebagai berikut (Winarno, 2011): 

Ho : Residual data berdistribusi normal 
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Ha : Residual data tidak berdistribusi normal 

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

tidak dapat ditolak yang artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2011). 

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, dihasilkan bahwa residual 

data berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian 

normalitas dapat dilihat pada gambar dan ringkasan uji berikut: 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : Hasil ouput program Eviews yang diolah 

 

4.4 Analisis Data Panel 

4.4.1 Penetuan Model Data Panel 

Terdapat tiga jenis metode yang digunakan dalam mengestimasi model regresi 

dengan data panel, yaitu dengan metode Common Effect, Fixed Effect, dan Random 

Effect. Tahapan dalam menentukan model yang tepat dalam penelitian yaitu pertama 
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dengan melakukan uji Chow. Uji Chow dilakukan dengan tujuan untuk menentukan 

model yang tepat antara common effect atau fixed effect. Dimana apabila F hitung 

lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross-section F lebih besar dari 0,05 

maka tidak dapat menolak Ho yang artinya menggunakan model common effect dan 

pengujian berhenti sampai di uji Chow saja. Namun sebaliknya, apabila Ho ditolak 

maka perlu dilakukan uji Haussman untuk lebih mengetahui model mana antara fixed 

effect dan random effect yang lebih tepat untuk estimasi data yang dapat digunakan. 

Tabel 4.3 adalah hasil dari uji Chow yang telah dilakukan pada model penelitian. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 4.723914 (19,31) 0.0001 

Cross-section Chi-square 80.226502 19 0.0000 
     
          

Sumber: Hasil output program Eviews yang diolah 

Berdasarkan hasil uji Chow pada tabel diatas, diperoleh nilai probabilitas dari 

cross-section F adalah kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0.0001 yang berarti fixed effect 

model menunjukkan model yang lebih baik atau dengan kata lain Ho di tolak. 

Dikarenakan hasil uji Chow diatas terpilih model fixed effect maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji Hausman untuk memilih model random effect atau 

fixed effect. Berikut adalah tabel hasil uji Hausman. 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 18.249570 8 0.0194 
     
          

Sumber: Hasil output program Eviews yang diolah 

Berdasarkan hasil uji Hausman diatas, besarnya nilai probabilitas Hausman 

sebesar 0.0194 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. 

Artinya bahwa model yang tepat digunakan untuk menjelaskan hubungan dan 

pengaruh variabel dalam penelitian adalah model fixed effect. 

 

4.5 Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukkan hubungan yang valid 

atau tidak bias, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik pada model regresi digunakan. 

Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi syarat normalitas, non 

multikolinieritas, non heterokedastisitas, dan non autokorelasi. 

 

4.5.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

linier antar variabel independen dalam model regresi. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. 
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Jika koefisien korelasi diatas 0,8 maka patut diduga adanya masalah multikolinearitas 

dalam model dan sebaliknya, apabila koefisien korelasi dibawah 0,8 maka tidak 

terdapat masalah multikolinearitas dalam model (Gujarati, 2007). 

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel dibawah ini, hasil besaran korelasi 

antar variabel independen kurang dari 0.8. Namun pada variabel pemoderasi 

ditemukan adanya korelasi yaitu diatas 0.8. Kondisi ini lumrah terjadi pada variabel 

pemoderasi, karena diperoleh dari hasil interaksi. Salah satu prosedur dalam 

menghadapi masalah multikolinieritas adalah dengan menghilangkan variabel 

penelitian (Winarno, 2011). Namum hal ini tidak dapat dilakukan karena variabel 

tersebut merupakan variabel inti. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 ETR CSRDISC MLS KOMINP 
CSRDISCX

MLS 
CSRDISCX

KOMINP ROA LEV SIZE 
          
          ETR  1.000000 -0.120852 -0.112578  0.226382 -0.147150  0.209512 -0.312225  0.066084 -0.079264 

CSRDISC -0.120852  1.000000 -0.338073 -0.051043  0.027859  0.087823 -0.042394  0.305800  0.484456 
MLS -0.112578 -0.338073  1.000000 -0.012883  0.917450 -0.083231 -0.377772  0.053179 -0.056384 

KOMINP  0.226382 -0.051043 -0.012883  1.000000 -0.046892  0.976320 -0.131079 -0.090409 -0.330843 
CSRDISCXMLS -0.147150  0.027859  0.917450 -0.046892  1.000000 -0.059862 -0.382606  0.190672  0.103300 

CSRDISCXKOMINP  0.209512  0.087823 -0.083231  0.976320 -0.059862  1.000000 -0.107488 -0.103761 -0.252645 
ROA -0.312225 -0.042394 -0.377772 -0.131079 -0.382606 -0.107488  1.000000 -0.311699 -0.119960 
LEV  0.066084  0.305800  0.053179 -0.090409  0.190672 -0.103761 -0.311699  1.000000  0.154512 
SIZE -0.079264  0.484456 -0.056384 -0.330843  0.103300 -0.252645 -0.119960  0.154512  1.000000 

Sumber: Hasil output program Eviews yang diolah 
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4.5.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Dalam penelitian ini menggunakan uji White untuk mendeteksi apakah model regresi 

terhindar dari heterokedastisitas. Jika nilai probabilitas yang dihasilkan dari nilai 

Obs*R-squared lebih kecil dari α = 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut 

bersifat heterokedastisitas. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 3.219547     Prob. F(41,13) 0.0131 

Obs*R-squared 50.06901     Prob. Chi-Square(41) 0.1566 
     

Sumber: Hasil output program Eviews yang diolah 

Berdasarkan uji heterokedastisitas model penelitian pada tabel 4.6 diperoleh 

nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-squared sebesar 0.1566 ; dimana lebih 

besar dari α = 5%, maka dapat disimpulkan bahwa untuk model penelitian tidak ada 

masalah heterokedastisitas. 

 

4.5.3 Uji Autokorelasi 

Uji otokorelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara residual satu 

observasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Untuk mendeteksi ada 
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tidaknya masalah otokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode Breusch 

Godfrey atau dikenal dengan uji Lagrange Multiplier (LM). 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.070951     Prob. F(2,40) 0.9316 

Obs*R-squared 0.183820     Prob. Chi-Square(2) 0.9122 
     
          

Sumber: Hasil output program Eviews yang diolah 

Berdasarkan hasil pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi pada model penelitian, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Chi-square 

dari Obs*R-Square sebesar 0.9122 dimana nilai tersebut lebih besar dari 5%. Hal ini 

menandakan bahwa dalam regresi penelitian tidak ada autokorelasi. 

 

4.6 Analisis Hasil Penelitian 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, telah 

dilakukan pengujian untuk mengetahui jenis pendekatan model apa yang digunakan. 

Penelitian ini menggunakan model Fixed effect sesuai dengan uji Chow dan uji 

Hausman pada tabel 4.3 dan tabel 4.4 yang telah dilakukan sebelumnya. 

Adapun hasil regresi data panel dengan metode Fixed effect penelitian 

disajikan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.8 

Hasil Regresi Dengan Menggunakan Fixed Effect Model 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.313956 0.250155 1.255043 0.2188 

CSRDISC 0.025022 0.194869 0.128404 0.8987 
MLS 0.015075 0.274320 0.054955 0.9565 

KOMINP 0.086440 0.179273 0.482172 0.6331 
CSRDISCXMLS -0.125270 0.340895 -0.367474 0.7158 

CSRDISCXKOMINP 0.150983 0.265492 0.568690 0.5737 
ROA -0.505179 0.150065 -3.366401 0.0020 
LEV 0.136015 0.321540 0.423011 0.6752 
SIZE -0.001563 0.007317 -0.213637 0.8322 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.815832   

Adjusted R-squared 0.655428   
F-statistic 5.086110   
Prob(F-statistic) 0.000013    

     
     Sumber: Hasil output program Eviews yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas maka bentuk persamaan regresi data panel yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

ETR = 0.313956 + 0.025022CSRDISC + 0.015075MLS + 0.086440KOMINP - 

0.125270CSRDISCxMLS + 0.150983CSRDISCxKOMINP - 0.505179ROA + 

0.136015LEV - 0.001563SIZE  

Sehingga, dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 0.313956 memberikan indikasi bahwa jika variabel 

independen bernilai konstan, maka nilai effective tax rate (ETR) akan 

mengalami kenaikan sebesar 0.313956. 
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2. Koefisien regresi Corporate Social Responsibility disclosure (CSRDISC) 

sebesar 0.025022 menyatakan bahwa jika skor CSRDISC mengalami 

peningkatan sebesar 0.01, maka nilai rata-rata agresivitas pajak akan 

mengalami peningkatan sebesar 0.025022. 

3. Koefisien regresi pada variabel moderasi CSRDISC dengan CG yang 

diproksikan dengan multiple large shareholders (CSRDISCxMLS) adalah 

sebesar -0.125270 yang berarti bahwa MLS memperlemah hubungan 

antara CSR dengan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2011-2013. Hal ini berarti bahwa jika moderasi 

CSR dan MLS mengalami kenaikan 0.01, maka akan menurunkan 

agresivitas pajak sebanyak rata-rata 0.009947 (koefisien regresi CSRDISC 

dikurangi dengan koefisien regresi MLS yaitu 0.025022 - 0.015075MLS) 

dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

4. Koefisien regresi pada variabel moderasi CSRDISC dengan CG yang 

diproksikan dengan komisaris independen (CSRDISCxKOMINP) adalah 

sebesar 0.150983 yang berarti bahwa jika moderasi CSR dan KOMINP 

mengalami kenaikan 0.01, maka akan menaikkan agresivitas pajak pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013, sebesar -

0.061418 (koefisien regresi CSRDISC dikurangi dengan koefisien regresi 

KOMINP yaitu 0.025022 – 0.086440KOMINP) dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. 
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5. Koefisien regresi ROA sebesar -0.505179 menyatakan bahwa jika nilai 

ROA mengalami peningkatan sebesar 0.01, maka nilai rata-rata agresivitas 

pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.505179. 

6. Koefisien regresi pada leverage (LEV) sebesar 0.136015 menyatakan 

bahwa jika nilai LEV mengalami peningkatan sebesar 0.01, maka nilai 

rata-rata agresivitas pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0.136015. 

7. Koefisien regresi pada ukuran perusahaan (size) sebesar -0.001563 

menyatakan bahwa jika nilai ukuran perusahaan mengalami peningkatan 

sebesar 0.01, maka nilai rata-rata agresivitas pajak akan mengalami 

penurunan sebesar 0.001563. 

 

4.6.1 Uji Parsial (Uji t) 

Untuk menguji hipotesa dilakukan pengujian secara parsial untuk melihat 

signifikansi dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan pada tingkat 

signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitas 

(signifikansi) < 0.05, maka tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) 

≥ 0.05 maka tidak dapat menolak Ho. 
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Tabel 4.9 

Hasill Uji Parsial (t-test) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.313956 0.250155 1.255043 0.2188 

CSRDISC 0.025022 0.194869 0.128404 0.8987 
MLS 0.015075 0.274320 0.054955 0.9565 

KOMINP 0.086440 0.179273 0.482172 0.6331 
CSRDISCXMLS -0.125270 0.340895 -0.367474 0.7158 

CSRDISCXKOMINP 0.150983 0.265492 0.568690 0.5737 
ROA -0.505179 0.150065 -3.366401 0.0020 
LEV 0.136015 0.321540 0.423011 0.6752 
SIZE -0.001563 0.007317 -0.213637 0.8322 

Sumber: Hasil output program Eviews yang diolah 

Hasil statistik di atas menunjukkan bahwa hanya variabel kontrol yang 

diproksikan dengan ROA yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 

Hipotesis 1 

Ho1: Corporate social responsibility tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas 

pajak 

Ha1:  Corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak 

Berdasarkan tabel 4.9, hasil pengujian untuk CSR memiliki t-statistic sebesar 

0.128404 dengan koefisien regresi sebesar 0.025022 serta tingkat signifikansi 0.8987 

lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0.8987 > 0.05). Hal ini menunjukkan Ho 

tidak dapat di tolak yang mengindikasikan bahwa CSR tidak berpengaruh negatif 

signifikan terhadap agresivitas pajak. Pengaruh negatif CSR terhadap agresivitas 

pajak ini konsisten dengan pengujian yang dilakukan oleh peneliti dimana peneliti 

menghilangkan variabel pemoderasi, yaitu pada hasil uji t ternyata CSR juga tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berikut tabel uji t yang 

menjelaskan bahwa tingkat signifikansi dari CSRDISC 0.9264 lebih besar dari 

tingkat signifikansi 5% (0.09264 > 0.05) yang menunjukkan Ho tidak dapat ditolak. 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Parsial (t-test) Tanpa Variabel Pemoderasi 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.331535 0.207983 1.594049 0.1205 

CSRDISC 0.009705 0.104307 0.093038 0.9264 
MLS -0.060677 0.140050 -0.433253 0.6676 

KOMINP 0.181126 0.065634 2.759650 0.0094 
ROA -0.503862 0.144087 -3.496929 0.0014 
LEV 0.080638 0.299109 0.269595 0.7892 
SIZE -0.001767 0.007121 -0.248138 0.8056 

 

Sumber : Hasil output program Eviews yang diolah 

 

Hipotesis 2a 

Ho2a: Komisaris Independen tidak memperkuat hubungan negatif CSR dengan 

agresivitas pajak 

Ha2a: Komisaris Independen memperkuat hubungan negatif CSR dengan agresivitas 

pajak 

Dari hasil uji t pada tabel 4.9, variabel moderasi ini memiliki probabilitas 

0.5737 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0.5737 > 0.05). Hal ini menunjukkan 

Ho tidak dapat di tolak yang mengindikasikan bahwa komisaris independen tidak 

memperkuat hubungan negatif CSR dengan agresivitas pajak. 
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Hipotesis 2b 

Ho2b: MLS tidak memperkuat hubungan negatif CSR dengan agresivitas pajak 

Ha2b: MLS memperkuat hubungan negatif CSR dengan agresivitas pajak 

Dari hasil uji t pada tabel 4.9, variabel moderasi ini memiliki probabilitas 

0.7158 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0.7158 > 0.05). Hal ini menunjukkan 

Ho tidak dapat di tolak yang mengindikasikan bahwa MLS tidak memperkuat 

hubungan negatif CSR dengan agresivitas pajak. 

 

4.6.2 Variabel Kontrol 

Berdasarkan tabel 4.9, hasil pengujian untuk variabel kontrol yaitu 

profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki probabilitas sebesar 0.0020 

lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0.0020 < 0.05). Hal ini mengindikasikan 

bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 

Selanjutnya untuk leverage, hasil uji t pada tabel 4.9 memiliki probabilitas 

sebesar 0.6752 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0.6752 > 0.05). Hal ini 

menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak. 

Sedangkan untuk ukuran perusahaan (size), hasil uji t pada tabel 4.9 memiliki 

probabilitas 0.8322 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0.8322 > 0.05). Hal ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak. 
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4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.7.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak 

Berdasarkan hipotesis 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate 

social responsibility tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Pengujian ini 

mengindikasikan apabila terjadi kenaikan satu satuan CSR akan mengingkatkan 

tingkat agresivitas pajak. 

Hasil pengujian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan 

Richardson (2012) yang menyatakan bahwa semakin besar pengungkapan CSR yang 

diungkapkan perusahaan, semakin kecil tingkat agresivitas pajaknya. Hal ini di dasari 

oleh pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih rendah yaitu sebesar 56,58% sehingga hal ini 

berdampak pada tindakan agresif pajak perusahaan. 

 

4.7.2 Pengaruh Corporate Governance yang Diproksikan dengan Komisaris 

Independen pada Hubungan Pengungkapan CSR dengan Agresivitas 

Pajak 

Berdasarkan hipotesis 2a, hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate 

governance yang diproksikan dengan profil komisaris independen kurang dari 50% 

sehingga menunjukkan peran dari komisaris independen yang rendah. Hal tersebut 

menyebabkan profil komisaris independen tidak memperkuat hubungan 

pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2013. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa komisaris independen yang berlatar belakang pendidikan 

akuntansi dan keuangan tidak memperkuat hubungan antara CSR dengan agresivitas 

pajak. 

 

4.7.3 Pengaruh Corporate Governance yang Diproksikan dengan Multiple 

Large Shareholders pada Hubungan Pengungkapan CSR dengan 

Agresivitas Pajak 

Berdasarkan hipotesis 2b, hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate 

governance yang diproksikan dengan multiple large shareholders (MLS) tidak 

memperkuat hubungan pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Tingkat MLS 

yang rendah mengindikasikan kontrol dari para pemegang saham yang rendah, 

sehingga tidak berpengaruh terhadap hubungan pengungkapan dari CSR. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Timothy (2010), 

dimana dikatakan bahwa keberadaan dari multiple large shareholders belum mampu 

mempengaruhi perusahaan dalam melakukan CSR.  

 

4.7.4 Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak 

Profitabilitas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan 
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rasio return on asset. ROA merupakan presentase pendapatan sebelum pajak 

dibandingkan total aset (Lanis dan Richardson, 2012). 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak terlihat dari probabilitas sebesar 0.0020 yang lebih kecil 

dari tingkat signifikansi 0.05. Hal tersebut diduga bahwa perusahaan yang lebih 

profitable akan mengelola perencanaan pajaknya secara baik sehingga dapat 

menurunkan tarif pajak efektifnya (Sabrina dan Soepriyanto, 2012). 

 

4.7.5 Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak 

Leverage menggambarkan proporsi hutang jangka panjang terhadap total aset 

yang dimiliki perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, terlihat dari probabilitas sebesar 

0.6752 lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sabrina dan Soepriyanto (2012) yang juga tidak 

menemukan pengaruh antara leverage dengan agresivitas pajak. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa tingkat pendanaan tidak terbukti berpengaruh secara 

signifikan. 

 

4.7.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak 

Penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap agresivitas pajak. Menurut Timothy (2010), ukuran perusahaan 

yang berbeda memiliki dampak yang berbeda juga untuk menjadi pajak agresif. 
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Untuk perusahaan besar, apabila melakukan tindakan pajak agresif, selain mendapat 

hukuman yang diberlakukan oleh pemerintah, perusahaan juga sudah 

mempertimbangkan reputasi yang berpengaruh terhadap reaksi negatif dari pemegang 

saham. Sedangkan untuk perusahaan kecil, pengaturan untuk penghindaran pajak 

yang rumit mungkin akan memerlukan biaya yang lebih banyak dibanding dari 

penghematan pajaknya itu sendiri. Oleh sebab itu, agresivitas pajak menjadi kurang 

baik untuk setiap perusahaan. Dengan demikian tidak mudah untuk mengetahui 

hubungan yang jelas. 

 

4.8 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian tidak terbukti bahwa pengungkapan corporate 

social responsibility berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak 

perusahaan. Corporate governance yang diproksikan dengan profil komisaris 

independen dan multiple large shareholders (MLS) juga tidak memperkuat hubungan 

pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak perusahaan. 

Semakin besarnya tingkat pertanggungjawaban sosial yang dilakukan 

perusahaan tidak dapat membuktikan bahwa suatu perusahaan tidak berusaha untuk 

mengurangi pajak penghasilannya. 

Berdasarkan pada hasil penelitian, implikasi manajerial untuk kedepannya 

adalah sebaiknya perusahaan meningkatkan pengungkapan dari corporate social 

responsibility kemudian apabila perusahaan belum melakukan aktivitas corporate 

social responsibility segeralah mempertimbangkan untuk melakukan aktivitas-

PENGARUH CORPORATE..., TAMIYA AYUNINGTYAS, Ak.-IBS, 2014



 
 

aktivitas kegiatan CSR karena hal ini sudah diatur didalam UU nomor 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, namun apabila perusahaan sudah melakukan aktivitas 

CSR harap tetap dipertahankan dan melakukan pengungkapan secara lebih lengkap 

dan lebih informatif, karena hal ini dapat membantu para stakeholder untuk 

mendapatkan informasi. Kemudian bagi manajerial perusahaan, diharapkan 

perusahaan merekrut komisaris independen yang berlatar belakang akuntansi dan 

keuangan seusai dengan pedoman GCG agar dapat meningkatkan peran komisaris 

independen didalam perusahaan. Dan juga perusahaaan dapat mempertimbangkan 

untuk menambah jumlah dari komisaris independen. Selanjutnya, sebaiknya 

pemerintah atau khususnya bagi dewan standar mempertimbangkan regulasi pasar 

modal untuk menerbitkan ketentuan mengenai ketentuan atas kepemilikan yang 

menyebar sehingga tidak terkonsentrasi. Dan yang terakhir, di dalam penelitian ini 

menemukan belum terdapat peraturan yang lengkap dan rinci mengenai standar dari 

pengungkapan CSR yang harus diungkapkan perusahaan. Oleh sebab itu, sebaiknya 

pemerintah atau khususnya bagi dewan standar juga menerbitkan peraturan yang 

mengatur tentang item-item pengungkapan aktivitas CSR yang harus diungkapkan 

oleh perusahaan sehingga perusahaan mempunyai pedoman dalam melakukan 

pengungkapan aktivitas CSR. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel corporate social responsibility tidak berpengaruh negatif 

signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin besar pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap semakin kecilnya tingkat agresivitas pajak. 

2. Variabel pemoderasi corporate governance yang diproksikan dengan 

komisaris independen tidak memperkuat hubungan antara CSR dengan 

agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa profil dari komisaris 

independen di dalam perusahaan belum mempengaruhi perusahaan dalam 

melakukan CSR yang akhirnya berdampak pada agresivitas pajak 

perusahaan. 

3. Variabel pemoderasi corporate governance yang diproksikan dengan 

multiple large shareholders (MLS) tidak memperkuat hubungan antara 

CSR dengan agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan 

multiple large shareholders belum mampu mempengaruhi perusahaan 
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dalam melakukan CSR yang akhirnya berdampak pada tingkat agresivitas 

pajak. 

4. Selain itu pada variabel kontrol yang terdiri dari profitabilitas, leverage, 

dan ukuran perusahaan, hanya profitabilitas yang diproksikan dengan 

ROA yang berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dimana 

diduga perusahaan yang lebih profitable akan mengelola perencanaan 

pajaknya secara baik sehingga dapat menurunkan tarif pajak efektifnya. 

Dengan kata lain tindakan pajaknya akan semakin agresif. 

 

5.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya, saran yang diajukan 

peneliti adalah : 

1. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan indikator 

pengungkapan corporate social responsibility yang berbeda seperti 

standar indikator yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative. 

2. Penilaian pengungkapan corporate social responsibility sebaiknya di 

verifikasi oleh dua orang untuk mengurangi unsur subjektivitas dan hasil 

penilaian yang lebih maksimal dan meyakinkan. 

3. Menggunakan item atau pengukuran variabel corporate governance yang 

lebih luas tidak hanya profil komisaris independen dan multiple large 

shareholders yang sesuai dengan index corporate gorvernance agar 

mendapatkan hasil yang lebih kuat. 
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4. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pembuat kebijakan perpajakan harus 

mempertimbangkan dalam melakukan pengembangan lebih lanjut dalam 

sistem perpajakan karena saat ini perusahaan semakin jeli dalam mencari 

celah untuk melakukan penghematan dan penghindaran pajak secara 

agresif. 

5. Keterbatasan dalam penelitian ini ialah dalam penelitian hanya terbatas 

pada perusahaan dalam industri manufaktur saja, tidak mencakup industri 

lainnya seperti perbankan. Serta sampel penelitian dengan periode waktu 

tiga tahun, yaitu 2011-2013. 
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Lampiran 1 

 

Daftar Nama Perusahaan Sampel 

No. Kode 
Perusahaan 

Pengelompokkan Nama Perusahaan 

1 INTP Semen Indocement Tunggal Prakasa Tbk 
2 ARNA Keramik, porselen, & kaca Arwana Citra Mulia Tbk 
3 TOTO Keramik, porselen, & kaca Surya Toto Indonesia Tbk 
4 BTON Logam & sejenisnya Beton Jaya Manunggal Tbk 
5 GDST Logam & sejenisnya Gunawan Dianjaya Steel Tbk 
6 JPRS Logam & sejenisnya Jaya Pari Steel Tbk 
7 LMSH Logam & sejenisnya Lionmesh Prima Tbk 
8 ETWA Kimia Eterindo Wahanatama Tbk 
9 SRSN Kimia Indo Acitama Tbk 
10 SIPD Pakan ternak Siearad Produce Tbk 
11 UNIT Tekstil & garment Nusantara Inti Corpora Tbk 
12 KBLM Kabel Kabelindo Murni Tbk 
13 SCCO Kabel Supreme Cable Manufacturing and 

Commerce Tbk 
14 VOKS Kabel Voksel Electric Tbk 
15 AISA Makanan & minuman Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 
16 DLTA Makanan & minuman Delta Jakarta Tbk 
17 PSDN Makanan & minuman Prashida Aneka Niaga Tbk 
18 SKLT Makanan & minuman Sekar Laut Tbk 
19 MERK Farmasi Merck Tbk 
20 PYFA Farmasi Pyridam Farma Tbk 
21 TCID Kosmetik & keperluan 

rumah tangga 
Mandom Indonesia Tbk 
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Lampiran 2 

Item-item Pengungkapan CSR 

Item Kategori 
  PERUSAHAAN & STRATEGI CSR 

1 Misi perusahaan 
2 Kode etik/perilaku bisnis 
3 Laporan pernyataan strategi CSR 
4 Rekaman keluhan 
5 Hubungan dengan klien 
6 Dampak terhadap praktek kerja 
7 Dampak pada pemasok (supplier) 
8 Laporan pernyataan tata kelola perusahaan 
   
 STRATEGI PEGAWAI 
9 Pelatihan pegawai 

10 Pengembangan karir pegawai 
11 Keragaman pegawai 
12 Perlindungan pegawai 
13 Kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan 
14 Kepemilikan karyawan 
15 Komunikasi karyawan 
16 Kebijakan pengangkatan staf umum 
17 Kebijakan pengangkatan eksekutif 
18 Perjanjian besar untuk tahun 
19 Rincian karyawan secara geografis 
20 Rincian karyawan dengan bidang usaha 
21 Rincian karyawan dengan tingkat kualifikasi 
22 Rincian karyawan dengan asal etnis 
23 Diskusi kesejahteraan karyawan 
24 Informasi tentang kecelakaan di tempat kerja 
25 Kebijakan mengenai pemantauan staf dan hubungan kerja karyawan 
26 Melaksanakan pernyataan misi karyawan 

   
 SOSIAL 

27 Pernyataan komitmen sosial 
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28 Nilai investasi sosial dan kerja amal 
29 Bantuan untuk amal dan LSM 
30 Sponsorship masyarakat (dukungan keuangan) 
31 Staf relawan 

   
 LINGKUNGAN 

32 Pernyataan Perlindungan lingkungan 
33 Apakah perusahaan mengenali tujuan perlindungan lingkungan? 
34 Apakah mereka mengukur kinerja mereka terhadap tujuan? 
35 Kebijakan emisi gas rumah kaca 
36 Konsumsi energi 
37 Konsumsi air 
38 Kertas daur ulang 
39 Tinta daur ulang 

   
 CUSTOMER DAN SUPPLIER 

40 Pernyataan mengenai pengendalian intern 
41 Pernyataan nilai tambah terhadap pelanggan 
42 Informasi mengenai keamanan produk 
43 Peningkatan kualitas produk 
44 Peningkatan layanan pelanggan 
45 Distribusi jaringan pemasaran untuk produk jadi 
46 Award pelanggan / penghargaan yang diterima 

   
 MASYARAKAT DAN KETERLIBATAN POLITIK 

47 Partisipasi dalam kampanye sosial pemerintah 
48 Program masyarakat (kesehatan dan pendidikan) 
49 Key person terkait dengan CSR (sosial, masyarakat, dan lingkungan) 
50 Penugasan tanggung jawab khusus 
51 Kebijakan pada sumbangan politik 
52 Pekerjaan amal 
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Lampiran 3 

Uji Normalitas 
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-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08

Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2013
Observations 59

Mean       2.00e-18
Median   0.001052
Maximum  0.071496
Minimum -0.084571
Std. Dev.   0.030110
Skewness  -0.176491
Kurtosis   3.055323

Jarque-Bera  0.313822
Probability  0.854780
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Lampiran 4 

Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 ETR CSRDISC MLS KOMINP 
CSRDISCX

MLS 
CSRDISCXK

OMINP ROA LEV SIZE 
                    

ETR  1.000000 -0.120852 -0.112578  0.226382 -0.147150  0.209512 -0.312225  0.066084 -0.079264 
CSRDISC -0.120852  1.000000 -0.338073 -0.051043  0.027859  0.087823 -0.042394  0.305800  0.484456 

MLS -0.112578 -0.338073  1.000000 -0.012883  0.917450 -0.083231 -0.377772  0.053179 -0.056384 
KOMINP  0.226382 -0.051043 -0.012883  1.000000 -0.046892  0.976320 -0.131079 -0.090409 -0.330843 

CSRDISCXMLS -0.147150  0.027859  0.917450 -0.046892  1.000000 -0.059862 -0.382606  0.190672  0.103300 
CSRDISCXKOMINP  0.209512  0.087823 -0.083231  0.976320 -0.059862  1.000000 -0.107488 -0.103761 -0.252645 

ROA -0.312225 -0.042394 -0.377772 -0.131079 -0.382606 -0.107488  1.000000 -0.311699 -0.119960 
LEV  0.066084  0.305800  0.053179 -0.090409  0.190672 -0.103761 -0.311699  1.000000  0.154512 
SIZE -0.079264  0.484456 -0.056384 -0.330843  0.103300 -0.252645 -0.119960  0.154512  1.000000 

 

 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 3.219547     Prob. F(41,13) 0.0131 

Obs*R-squared 50.06901     Prob. Chi-Square(41) 0.1566 
Scaled explained SS 63.23437     Prob. Chi-Square(41) 0.0144 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 07/18/14   Time: 21:40   
Sample: 1 59    
Included observations: 55   
Collinear test regressors dropped from specification 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.423794 1.243070 -1.145385 0.2727 

CSRDISC 0.131418 2.357547 0.055743 0.9564 
CSRDISC^2 -0.561511 1.887507 -0.297488 0.7708 

CSRDISC*MLS -3.250354 7.299659 -0.445275 0.6634 
CSRDISC*KOMINP 0.326379 4.232223 0.077118 0.9397 

CSRDISC*CSRDISCXMLS 3.004885 7.810742 0.384712 0.7067 
CSRDISC*CSRDISCXKOMINP -1.220398 3.415720 -0.357289 0.7266 
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CSRDISC*ROA 0.863559 0.590239 1.463066 0.1672 
CSRDISC*LEV 1.160851 2.483835 0.467362 0.6480 
CSRDISC*SIZE 0.007552 0.091859 0.082215 0.9357 

MLS 0.759359 2.370640 0.320318 0.7538 
MLS^2 -0.677571 2.464802 -0.274899 0.7877 

MLS*KOMINP 0.298516 1.024114 0.291487 0.7753 
MLS*CSRDISCXMLS 2.668394 8.271331 0.322608 0.7521 

MLS*CSRDISCXKOMINP -0.860808 3.687313 -0.233451 0.8190 
MLS*ROA 0.605498 0.752286 0.804877 0.4354 
MLS*LEV 0.818641 2.151947 0.380419 0.7098 
MLS*SIZE -0.004471 0.078961 -0.056619 0.9557 
KOMINP -0.104930 1.461795 -0.071782 0.9439 

KOMINP^2 -0.132363 0.973426 -0.135977 0.8939 
KOMINP*CSRDISCXKOMINP 0.204526 3.185060 0.064214 0.9498 

KOMINP*ROA 0.562244 0.458064 1.227434 0.2414 
KOMINP*LEV 1.125952 0.646081 1.742740 0.1050 
KOMINP*SIZE -0.013059 0.034964 -0.373500 0.7148 

CSRDISCXMLS^2 -2.637280 6.861318 -0.384369 0.7069 
CSRDISCXMLS*CSRDISCXKOMINP 0.478743 3.219222 0.148714 0.8841 

CSRDISCXMLS*ROA -1.062053 1.269073 -0.836873 0.4178 
CSRDISCXMLS*LEV -1.499796 3.519917 -0.426089 0.6770 
CSRDISCXMLS*SIZE 0.017473 0.165343 0.105681 0.9174 
CSRDISCXKOMINP^2 0.159578 2.644278 0.060348 0.9528 

CSRDISCXKOMINP*ROA -1.047930 0.704619 -1.487229 0.1608 
CSRDISCXKOMINP*LEV -1.941161 1.105748 -1.755518 0.1027 
CSRDISCXKOMINP*SIZE 0.044159 0.062886 0.702205 0.4949 

ROA 0.558048 1.139649 0.489667 0.6325 
ROA^2 0.045041 0.151109 0.298072 0.7704 

ROA*LEV -0.040385 0.604945 -0.066759 0.9478 
ROA*SIZE -0.037665 0.031762 -1.185842 0.2569 

LEV -1.255815 1.972351 -0.636710 0.5354 
LEV^2 -0.745751 0.601378 -1.240069 0.2369 

LEV*SIZE 0.026719 0.047253 0.565451 0.5814 
SIZE 0.106132 0.037898 2.800486 0.0150 

SIZE^2 -0.002018 0.001038 -1.944067 0.0739 
     
     R-squared 0.910346     Mean dependent var 0.003373 

Adjusted R-squared 0.627590     S.D. dependent var 0.006469 
S.E. of regression 0.003948     Akaike info criterion -8.146555 
Sum squared resid 0.000203     Schwarz criterion -6.613683 
Log likelihood 266.0303     Hannan-Quinn criter. -7.553781 
F-statistic 3.219547     Durbin-Watson stat 2.925874 
Prob(F-statistic) 0.013130    
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Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.070951     Prob. F(2,40) 0.9316 

Obs*R-squared 0.183820     Prob. Chi-Square(2) 0.9122 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 07/18/14   Time: 21:39   
Sample: 2 59    
Included observations: 52   
Presample and interior missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.004884 0.235080 -0.020775 0.9835 

CSRDISC -0.000574 0.304411 -0.001884 0.9985 
MLS 0.002783 0.256297 0.010859 0.9914 

KOMINP -0.006208 0.143108 -0.043382 0.9656 
CSRDISCXMLS -0.006714 0.433821 -0.015477 0.9877 

CSRDISCXKOMINP 0.010131 0.256265 0.039533 0.9687 
ROA 0.003080 0.111931 0.027517 0.9782 
LEV 0.002475 0.217964 0.011354 0.9910 
SIZE 0.000204 0.007783 0.026156 0.9793 
AR(1) 0.112117 0.603455 0.185791 0.8535 

RESID(-1) -0.142255 0.634001 -0.224377 0.8236 
RESID(-2) -0.007319 0.349398 -0.020949 0.9834 

     
     R-squared 0.003535     Mean dependent var 4.05E-14 

Adjusted R-squared -0.270493     S.D. dependent var 0.055216 
S.E. of regression 0.062237     Akaike info criterion -2.516551 
Sum squared resid 0.154939     Schwarz criterion -2.066264 
Log likelihood 77.43034     Hannan-Quinn criter. -2.343922 
F-statistic 0.012900     Durbin-Watson stat 2.054013 
Prob(F-statistic) 1.000000    
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Lampiran 5 

Analisis Regresi Data Panel 

Hasil Uji Chow 

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

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 4.723914 (19,31) 0.0001 

Cross-section Chi-square 80.226502 19 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ETR   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/18/14   Time: 21:31   
Sample: 2011 2013   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 20   
Total panel (unbalanced) observations: 59  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.552996 0.198279 2.788981 0.0075 

CSRDISC -0.516230 0.227061 -2.273527 0.0273 
MLS -0.423360 0.220043 -1.923991 0.0601 

KOMINP 0.036208 0.126593 0.286020 0.7760 
CSRDISCXMLS 0.570403 0.375794 1.517860 0.1353 

CSRDISCXKOMINP -0.013370 0.227613 -0.058741 0.9534 
ROA -0.295665 0.091524 -3.230458 0.0022 
LEV 0.017064 0.166594 0.102426 0.9188 
SIZE 0.003522 0.006947 0.506949 0.6144 

     
     R-squared 0.282612     Mean dependent var 0.265184 

Adjusted R-squared 0.167830     S.D. dependent var 0.070164 
S.E. of regression 0.064006     Akaike info criterion -2.520125 
Sum squared resid 0.204835     Schwarz criterion -2.203212 
Log likelihood 83.34368     Hannan-Quinn criter. -2.396415 
F-statistic 2.462158     Durbin-Watson stat 1.032272 
Prob(F-statistic) 0.024777    

     
      

PENGARUH CORPORATE..., TAMIYA AYUNINGTYAS, Ak.-IBS, 2014



 
 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 18.249570 8 0.0194 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     CSRDISC 0.025022 -0.145935 0.007495 0.0483 

MLS 0.015075 -0.128587 0.042806 0.4875 
KOMINP 0.086440 -0.041689 0.018161 0.3417 

CSRDISCXMLS -0.125270 0.094102 0.027434 0.1853 
CSRDISCXKOMINP 0.150983 0.149258 0.027663 0.9917 

ROA -0.505179 -0.336245 0.012945 0.1376 
LEV 0.136015 0.011662 0.069927 0.6382 
SIZE -0.001563 -0.000783 0.000017 0.8494 

     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: ETR   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/18/14   Time: 21:31   
Sample: 2011 2013   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 20   
Total panel (unbalanced) observations: 59  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.313956 0.250155 1.255043 0.2188 

CSRDISC 0.025022 0.194869 0.128404 0.8987 
MLS 0.015075 0.274320 0.054955 0.9565 

KOMINP 0.086440 0.179273 0.482172 0.6331 
CSRDISCXMLS -0.125270 0.340895 -0.367474 0.7158 

CSRDISCXKOMINP 0.150983 0.265492 0.568690 0.5737 
ROA -0.505179 0.150065 -3.366401 0.0020 
LEV 0.136015 0.321540 0.423011 0.6752 
SIZE -0.001563 0.007317 -0.213637 0.8322 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
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R-squared 0.815832     Mean dependent var 0.265184 
Adjusted R-squared 0.655428     S.D. dependent var 0.070164 
S.E. of regression 0.041186     Akaike info criterion -3.235828 
Sum squared resid 0.052585     Schwarz criterion -2.249878 
Log likelihood 123.4569     Hannan-Quinn criter. -2.850953 
F-statistic 5.086110     Durbin-Watson stat 2.749631 
Prob(F-statistic) 0.000013    

     
      

Hasil Fixed Effect Model 

Dependent Variable: ETR   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/18/14   Time: 21:30   
Sample: 2011 2013   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 20   
Total panel (unbalanced) observations: 59  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.313956 0.250155 1.255043 0.2188 

CSRDISC 0.025022 0.194869 0.128404 0.8987 
MLS 0.015075 0.274320 0.054955 0.9565 

KOMINP 0.086440 0.179273 0.482172 0.6331 
CSRDISCXMLS -0.125270 0.340895 -0.367474 0.7158 

CSRDISCXKOMINP 0.150983 0.265492 0.568690 0.5737 
ROA -0.505179 0.150065 -3.366401 0.0020 
LEV 0.136015 0.321540 0.423011 0.6752 
SIZE -0.001563 0.007317 -0.213637 0.8322 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.815832     Mean dependent var 0.265184 

Adjusted R-squared 0.655428     S.D. dependent var 0.070164 
S.E. of regression 0.041186     Akaike info criterion -3.235828 
Sum squared resid 0.052585     Schwarz criterion -2.249878 
Log likelihood 123.4569     Hannan-Quinn criter. -2.850953 
F-statistic 5.086110     Durbin-Watson stat 2.749631 
Prob(F-statistic) 0.000013    
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