
1 
 

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS 

PAJAK YANG DIMODERASI OLEH CORPORATE GOVERNANCE 

 

Tamiya Ayuningtyas 

201012030 

 

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 
 

 

PENDAHULUAN 

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 

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 
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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.” 

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 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 jawab 

sosial perusahaan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 
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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 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. Selanjutnya perbedaan setting penelitian yang sebelumnya dilakukan di 

negara maju, yaitu di Australia, memungkinkan berdampak pada hasil penelitian yang 

berbeda. 

 

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

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 lingkungan, melalui perilaku 

yang transparan dan etis, yang: konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan 
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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. 

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 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 
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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 

 

CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI 

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. 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 dalam suatu perusahaan (Friese dkk,2006 

dalam Sabrina & Soepriyanto, 2012). 

Terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh Lanis & Richardson (2011), hasil 

penelitian tersebut 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 
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saham besar lainnya (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. 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 

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 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi yang dijadikan objek pada penelitian ini merupakan perusahaan 

manufaktur yang tercatat dalam PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2011-2013. 

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 
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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. 

 

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. 

Perhitungan agresivitas pajak pada penelitian ini diukur menggunakan perhitungan 

Effective Tax Rate (ETR) yang dihitung dari: 

ETR =                        

                        
  (3.1) 

 

VARIABEL INDEPENDEN 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan corporate 

social responsibility yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Corporate social 

responsibility dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah item yang 

diungkapkan perusahaan dibandingkan dengan 52 item yang mengacu pada indikator 

pengungkapan yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012).  

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.  

VARIABEL PEMODERASI 

1. Multiple Large Shareholders (MLS) 

Multiple large shareholders adalah pemegang saham selain pemegang saham 

pengendali yang memegang saham tidak sebesar pemegang saham 
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pengendali sehingga tidak memiliki kontrol yang lebih besar dibandingkan 

pemegang saham pengendali, namun pada saat yang sama, fraksinya sudah 

cukup untuk mengendalikan perusahaan. Adapun rumus untuk mengukur 

multiple large shareholders adalah sebagai berikut (Attig, 2008):   

MLS =                                    

                          
 (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 

menggunakan jumlah komisaris independen yang berlatar belakang akuntansi 

dan keuangan dibandingkan dengan seluruh jumlah komisaris independen 

pada setiap perusahaan. 

 

VARIABEL KONTROL 

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) 

 

 

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

hutang untuk melakukan tindakan pajak secara agresif agar dapat membayar pajak 

dalam jumlah yang lebih kecil. Leverage dihitung menggunakan rumus (Lanis & 

Richardson, 2012) : 

    
                     

          
  (3.6) 

 

 

Ukuran Perusahaan (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 asset 

 

Pemodelan Data Panel 

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis data panel 

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 
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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 

 

 ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

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) 
Jumlah sampel awal 63 
Outlier (4) 
Jumlah sampel akhir 59 

 

Jumlah observasi secara keseluruhan selama 3 tahun pengamatan adalah 59 

observasi. Untuk memenuhi uji normalitas, maka telah dilakukan penghapusan outlier, 

sehingga total observasi sebanyak 59. Setelah peneliti melakukan uji Chow dan uji 

Hausman, maka model yang sesuai digunakan dalam penelitian adalah model fixed 

effect dengan persamaan sebagai berikut: 

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

β5CSRDISCxKOMINPit + β6ROAit + β7LEVit + β8SIZEit + eit 

 

Berikut ini merupakan hasil regresi model penelitian dengan menggunakan pendekatan 

jenis tersebut: 

Hasil Regresi Penelitian 

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 
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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 

Hipotesis 1 

Ho1: Corporate social responsibility tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas 

pajak 

Ha1:  Corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak 

Dari tabel hasil analisis regresi tersebut menunjukkan 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 berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil pengujian ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) yang 

menyatakan bahwa semakin besar pengungkapan CSR yang diungkapkan 
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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 sehingga hal ini berdampak pada 

tindakan agresif pajak perusahaan. 

 

Hipotesis 2a 

Ho2a: Komisaris Independen tidak memperkuat hubungan negatif CSR dengan 

agresivitas pajak 

Ha2a: Komisaris Independen memperkuat hubungan negatif CSR dengan agresivitas 

pajak 

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi, 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 profil komisaris 

independen tidak memperkuat hubungan pengungkapan CSR terhadap agresivitas 

pajak pada perusahaan manufaktur yang 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. 

 

Hipotesis 2b 

Ho2b: MLS tidak memperkuat hubungan negatif CSR dengan agresivitas pajak 

Ha2b: MLS memperkuat hubungan negatif CSR dengan agresivitas pajak 

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi, 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 perusahaan manufaktur 

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

 

Variabel Kontrol 

Berdasarkan 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. Hal tersebut diduga bahwa 

perusahaan yang lebih profitable akan mengelola perencanaan pajaknya secara baik 

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

Selanjutnya untuk leverage, hasil analisis regresi 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. 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. 

Sedangkan untuk ukuran perusahaan (size), hasil analisis regresi menunjukkan 

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. Menurut Timothy (2010), ukuran perusahaan yang berbeda memiliki 

dampak yang berbeda juga untuk menjadi pajak agresif. Untuk perusahaan besar, 

apabila melakukan tindakan pajak agresif, selain mendapat hukuman yang 

diberlakukan oleh pemerintah, perusahaan juga sudah mempertimbangkan reputasi 
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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. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

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 dalam melakukan CSR 

yang akhirnya berdampak pada tingkat agresivitas pajak. 

4. Selain itu pada variable 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. 
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Saran dan Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya, saran yang diajukan 

peneliti adalah : 

1. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan indicator 

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 unsure subjektivitas dan hasil penilaian yang lebih 

maksimal dan meyakinkan. 

3. Menggunakan item atau pengukuran variablel 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. 

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 industry manufaktur saja, tidak mencakup industry lainnya 

seperti perbankan. Serta sampel penelitian dengan periode waktu tiga tahun, yaitu 

2011-2013. 
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