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ABSTRACT 

The study entitled the effect of Corporate Social Responsibility (CSR) to tax avoidance 

in manufactures company in Indonesia Stock Exchange period 2016-2018. This study is a type 

of quantitative research. The study aim to determine the effect of Corporate Social 

Responsibility (CSR) to tax avoidance in manufactures company in Indonesia Stock Exchange 

period 2016-2018  

The population in this study is manufactures company that is operating in Indonesia 

Stock Exchange periode 2016-2018. Based on sampling technique with purposive sampling, 

there are 201 company. The data collected use the documentation that can be obtained from 

the annual financial statements published on the official website of Indonesia Stock Exchange 

namely www.idx.co.id. The analysis technique used is multiple linear regression.  

The results of this study indicate that: (1) the determinant coefficient test results 

indicate an Adjusted R Square value of 0,011 which means that the independent variable is 

able to explain 1,1% of the dependent variable and the remaining 98,9% is explained by other 

variables outside the research model; (2) the results of the statistical test f show a significance 

value of 0,133. (3) the results of the statistical test of t indicate that the regression coefficient 

value of the Corporate Social Responsibility (CSR) variable is 0,053 and the significance value 

is 0,133> 0,05.  

The result of this study show Corporate Social Responsibility (CSR) has no effect to 

tax avoidance in manufactures company in Indonesia Stock Exchange period 2016-2018. 

Future studies are suggested to test other variables that are thought to influence tax avoidance 

and increase the number of samples and observation periods.  

Keywords : Corporate Social Responsibility (CSR) and Tax Avoidance.  

 

 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2016-2018. Berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan 

purposive sampling didapatkan sampel sebanyak 201 perusahaan. Teknik pengumpulan data 

menggunakan dokumentasi dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang di publikasikan 

di website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Teknik analisis yang digunakan 

adalah regresi linier berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) hasil uji koefisien determinan 

menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,011 yang berarti bahwa variabel independen 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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mampu menjelaskan 1,1% terhadap variabel dependen dan sisanya 98,9% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model penelitian; (2) hasil uji statistik f menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0,133. (3) hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel 

Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 0,053 dan nilai signifikansi 0,133 > 0,05.  

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility 

(CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Penelitian selanjutnya disarankan untuk 

menguji variabel lain yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak dan menambah jumlah 

sampel maupun periode pengamatan.  

 

Kata kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Penghindaran Pajak, Perusahaan 

Manufaktur, Bursa Efek Indonesia, Teori Stakeholder, Teori Legitimasi 

 

 

PENDAHULUAN 
Corporate Social Responsibility (CSR) sering disebut tanggung jawab sosial 

perusahaan merupakan suatu tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Corporate Social Responsibility 

(CSR) dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar 

atau masyarakat luas. Perusahaan melakukan tanggung jawab sosial selain terhadap 

lingkungan dan masyarakat juga kepada pemangku kepentingan (stakeholder). Menurut 

Wibisono (2007: 7) Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen 

berkelanjutan oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi 

dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas dan bertindak etis, bersamaan dengan 

peningkatan taraf hidup pekerja serta keluarganya. 

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak 

(orang pribadi atau badan). Menurut undang-undang RI No. 16 tahun 2009, pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan suatu tindakan yang dilakukan 

perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada 

negara. 

Pada dasarnya konsep tentang Corporate Social Responsibility (CSR) berawal dari 

teori legitimasi dan teori stakeholder. Menurut teori legitimasi, keberlangsungan hidup 

perusahaan tergantung pada legitimasi dari masyarakat sekitar. Dalam pandangan teori 

legitimasi, praktek Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk cara untuk 

mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Stakeholder atau pemangku kepentingan 

merupakan fokus dari teori stakeholder. Perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan 

stakeholder untuk keberlangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan stakeholder mempunyai 

pengaruh terhadap jalannya perusahaan. Dengan demikian perusahaan harus dapat memenuhi 

harapan stakeholder dan memberikan nilai tambah pada stakeholdernya. Salah satu 

bentuknya yaitu dengan memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. 

Dari penelitian mengenai pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016-2018 diharapkan dapat ditemukan hubungan antara variabel-variabel tersebut. 

Diharapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dapat berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. Sebagaimana hal ini dapat mendukung penelitian- penelitian 

sebelumnya. 
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KAJIAN PUSTAKA 

Teori Legitimasi 
 Meyer dan Scott dalam Nugroho (2009) menggambarkan legitimasi sebagai akar dari 

kesesuaian antara organisasi dengan lingkungan budayanya. Legitimasi dapat dianggap 

sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas 

adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, 

nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995). Teori 

legitimasi telah digunakan dalam kajian akuntansi untuk mengembangkan teori 

pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti dalam Naser et al. (2006) dan 

Rustiarini (2011). Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi 

pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu, dan kelompok 

masyarakat, Gray at el, (1996: 46) dalam Ahmad dan Sulaiman (2004). 

 Apabila perusahaan melakukan pengungkapan sosial, maka perusahaan merasa 

keberadaan dan aktivitasnya akan mendapat status dari masyarakat atau lingkungan dimana 

perusahaan tersebut beroperasi atau dapat dikatakan terlegitimasi (Adhima, 2012). Teori 

legitimasi menjelaskan bahwa praktik pengungkapan tanggung jawab perusahaan harus 

dilaksanakan sedemikian rupa agar aktivitas dan kinerja perusahaan dapat diterima oleh 

masyarakat (Adhima, 2012). Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki 

kontrak dengan masyarakat (Fathoni dkk, 2016). Dalam teori legitimasi tersebut perusahaan 

berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di 

masyarakat sehingga dapat di terima di lingkungan eksternal karena dalam teori legitimasi 

menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa 

bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang 

dimiliki oleh masyarakat (Sari, 2013). 

 

Teori Stakeholder 
Teori stakeholder memprediksi manajemen memperhatikan ekspektasi dari 

stakeholder yang berkuasa, yaitu stakeholder yang memiliki kuasa mengendalikan sumber 

daya yang dibutuhkan oleh perusahaan (Deegan, 2000). Menurut Ghazali dan Chariri (2007: 

409), teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah 

entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat 

kepada seluruh stakeholder-nya (pemegang saham, kreditur, konsumen, pemerintah, 

masyarakat, dan pihak lain). Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu 

manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-

aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin bagi stakeholder. 

Deegan (2004) menyatakan bahwa teori stakeholder adalah teori yang menyatakan bahwa 

semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan 

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. 

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi 

stakeholdernya. Definisi stakeholder yang dilontarkan (Rhenald Kasali dalam Purnasiswi, 

2011) adalah setiap kelompok orang baik yang berada didalam perusahaan maupun diluar 

perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Dengan 

demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan 

oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut sehingga keberadaan suatu perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut 

(Fatoni dkk, 2016).  
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Pada dasarnya tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada memaksimalkan laba 

demi kepentingan pemegang saham namun lebih luas lagi yakni menciptakan kesejahteraan 

bagi kepentingan stakeholder, yaitu semua pihak mempunyai keterkaitan terhadap 

perusahaan. Menurut Huang dan Kung (2017) teori stakeholder menyatakan suatu aktivitas 

yang dilakukan perusahaan yang dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok. 

Dalam teori stakeholder menyatakan tentang bagaimana pemegang saham dan manajer 

menciptakan nilai. Interaksi antara stakeholder dengan perusahaan merupakan hubungan 

timbal balik. Stakeholder menyediakan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan sedangkan 

perusahaan memenuhi tuntutan dari stakeholder. Teori ini berhubungan dengan 

environmental disclosure, jika dukungan stakeholder kuat terhadap aktivitas perusahaan, 

maka semakin tinggi pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) – Penghindaran pajak 
Dowling dan Pfefer (1975) menyatakan bahwa dalam teori legitimasi perusahaan 

selalu berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma 

sosial di lingkungan sosial sekitar, dimana perusahaan merupakan bagian dari lingkungan 

sosial tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Salah satu 

usaha untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat yaitu dengan membayar pajak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku tanpa melakukan aktivitas penghindaran pajak yang dapat 

merugikan bagi banyak pihak. Dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan berarti 

perusahaan telah melakukan hubungan yang baik dengan pemerintah. Hal ini sejalan dengan 

teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan tidak beroperasi untuk kepentingan 

sendiri, namun juga untuk seluruh pihak atau stakeholder yang terkena dampak dari kegiatan 

tersebut (Ghazali dan Chariri, 2007). Teori legitimasi menjelaskan bahwa praktik 

pengungkapan tanggung jawab perusahaan harus dilaksanakan sedemikian rupa agar 

aktivitas dan kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat (Adhima, 2012). 

Penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara Corporate Social Responsibility 

(CSR) dengan penghindaran pajak memberikan hasil yang berbeda. Hasil penelitian yang 

menunjukkan adanya hubungan positif antara CSR dengan pajak adalah Lie Liana Permata 

Sari, Agustinus Santosa Adiwibowo (2017). Mereka menemukan bahwa Corporate Social 

Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan arti semakin 

tinggi pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan maka semakin 

rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dalam penelitiannya, Muadz Rizki 

Muzakki, Darsono (2015) menemukan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. 

 

METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh 

dari Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Populasi dan Sampel 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan manufaktur selama tahun 2016 

– 2018. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 
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dengan tujuan memperoleh sampel yang representatif. Berikut kriteria-kriteria pengambilan 

sampel menggunakan metode purposive sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah :  

1.  Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018. 

2.  Perusahaan yang menggunakan satuan Rupiah dalam pelaporan keuangannya. 

3.  Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan lengkap yang dibutuhkan   dalam   

penelitian selama periode penelitian. 

 

Operasional Variabel 

 
1. Variabel Independen (CSR) 

Variabel independen atau variabel bebas menurut Sugiyono (2018: 39) adalah variabel 

yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini Corporate Social Responsibility 

(CSR) merupakan variabel independen. Variabel tingkat aktivitas CSR diukur dengan 

menggunakan proksi indeks pengungkapan CSR. Sesuai dengan GRI (G4 Sustainability 

Reporting Guideline), CSR didapat dari beberapa pengukuran : 

a. Ekonomi 

b. Lingkungan 

c. Ketenagakerjaan 

d. Hak Asasi Manusia 

 

e. Masyarakat 

f. Tanggung jawab Produk 

 

Apabila item i diungkapkan perusahaan maka diberikan nilai 1 dan 0 jika item i tidak 

diungkapkan pada tabel checklist. Adapun rumus CSR sebagai berikut : 

 
CSRj  = Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan j 

∑Xij  = Nilai 1 jika item i diungkapkan, nilai 0 jika item i tidak diungkapkan 

  Nj     = Jumlah item untuk perusahaan j 

 
2.  Variabel Dependen (Penghindaran Pajak) 

Definisi variabel dependen menurut Sugiyono (2018: 39) adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Penghindaran pajak merupakan variabel dependen dalam 

penelitian ini. Penghindaran Pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. 

Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah kegiatan meminimalisir beban pajak yang 

dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian 

ini menggunakan ETR (Effective Tax Rate) sebagai proksi penghindaran pajak perusahaan. 

Tarif pajak efektif atau ETR (Effective Tax Rate) dihitung dari beban pajak dibagi dengan 

laba sebelum pajak. Adapun rumus dari ETR (Effective Tax Rate) adalah sebagai berikut : 

 

∑Xij 
CSRj= 

Nj
 

ETR= 
Laba sebelum pajak 

Beban Pajak 
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Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu menggunakan informasi dari 

laporan keuangan tahunan perusahaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

melalui media internet dengan cara mengunduh laporan keuangan tahunan perusahaan 

melalui situs website Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id. 

 

 

Analisis Data 
Analisis deskriptif merupakan analisis data yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis deskriptif adalah 

analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Karakteristik tersebut 

antara lain : nilai mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing 

variabel penelitian. Untuk pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji 

normalitas, Uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heterokedasititas, uji f dan uji t 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Hasil Penelitian 

 
Tabel 4.1 Penentuan Sampel Penelitian 

No Kriteria Sampel Total 

1 
Perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2016 - 2018 
519 

2 
Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan 

secara konsisten pada tahun 2016 – 2018 
156 

 

3 
Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan tidak 

dalam mata uang rupiah pada tahun 2016 – 2018 

 

78 

4 
Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian pada tahun 2016 – 2018 

75 

 

5 

Perusahaan manufaktur yang tidak mempunyai kelengkapan 

data yang dibutuhkan selama tahun 2016 – 

2018 

 

9 

6 
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel 

201 

7 
Data outlier 

82 

8 
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 

119 

 

Dari tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria 

sampel sebanyak 201 perusahaan. Penulis melakukan pengujian terhadap data outlier dengan 

tujuan untuk mengeluarkan sampel yang memiliki data ekstrim. Dari 201 perusahaan yang 

memenuhi kriteria sampel terdapat 82 data outlier sehingga sampel akhir yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 119 perusahaan pada periode tahun 2016- 2018. 

http://www.idx.co.id/
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PENGUJIAN HIPOTESIS 

 

Statistik Deskriptif 

 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

ETR 201 ,00 10,17 ,3865 ,83208 

CSR 201 ,00 ,33 ,1263 ,07003 

Valid N 

(listwise) 
201 

    

           Sumber : Data diolah, 2019 
 

Berdasarkan pada tabel 4.2 menunjukkan hasil analisis deskriptif sebagai berikut : 

a. Variabel penghindaran pajak yang di proksikan dengan effective tax rate (ETR) memiliki 

nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 10,17. Sedangkan nilai rata-rata 

(mean) keseluruhan sebesar 0,3865 dengan standar deviasi sebesar 0,83208. 

b. Variabel Corporate Social Responsibility (CSR) yang diproksikan dengan Corporate 

Social Responsibility Index (CSRI) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai 

maksimum 0,33. Nilai rata- rata (mean) keseluruhan sebesar 0,1263 dengan standar deviasi 

menunjukkan sebaran data sebesar 0,07003. Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks CSR 

yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sebesar 12,63%. 

 

Uji Normalitas 

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized 

Residual 

N  119 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

 Std. Deviation ,02300188 

Most Extreme Differences Absolute ,056 

 Positive ,045 

 Negative -,056 

Test Statistic  ,056 

Asymp. Sig. (2-tailed)  ,200c,d 
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Berdasarkan tabel 4.3, hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji statistik 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan data residual sebesar 0,200. Nilai tersebut diatas 0,05 

sehingga hal ini menunjukkan data residual terdistribusi normal. 

 

Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 

CSR 

 

1,000 

 

1,000 

                  Sumber : Data diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.4, hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa tolerance di atas 

0,1 dan Variance Inflantion Factor (VIF) di bawah 10. Sehingga dapat di simpulkan bahwa 

tidak terjadi korelasi antar variabel independen sehingga dalam penelitian ini tidak terdapat 

masalah multikolinieritas. 

 

Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin- Watson (DW Test). 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model 

 

R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin- 

Watson 

1 ,139a ,019 ,011 ,02310 1,720 

         Sumber : Data diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.5, hasil uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test) 

menunjukkan nilai DW sebesar 1,720, nilai DU sebesar 1,7178 dan nilai DL sebesar 1,6839 

dengan jumlah variabel independen 1 (k=1) dan jumlah sampel sebanyak 119. Perhitungan ada 

atau tidaknya autokorelasi menggunakan du < d < 4-du yaitu 1,7178 < 1,720 < 2,2822. 

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat 

autokorelasi. 
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Uji Heteroskedastisitas 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

t 

 

Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Constant) 

CSR 

,018 

,001 

,003 

,021 

 

,002 

6,607 

,025 

,000 

,980 

                  Sumber : Data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.6, diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas dengan 

menggunakan uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi variabel CSR sebesar 0,980. Hal ini 

menunjukkan bahwa signifikansi variabel lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

t 

 

Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Constant) 

CSR 

,246 

,053 

,005 

,035 

 

,139 

52,769 

1,514 

,000 

,133 

                Sumber : Data diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.7, maka persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut : 

ETR = 0,246 + 0,053 CSR +   

 

Koefisien Determinan (R2) 

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinan (R2) 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 
,139a ,019 ,011 ,02310 

                                           Data diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.8, hasil uji koefisien determinan (R2) menunjukkan bahwa nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,011. Hal ini berarti variabel independen mampu menjelaskan 

pengaruhnya sebesar 0,011 atau 1,1% terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya 

sebesar 98,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. 

 

Uji Statistik f 

Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik f 

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression ,001 1 ,001 2,292 ,133b 

Residual ,062 117 ,001   

Total ,064 118    

                   Sumber : Data diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.9, hasil uji statistik f diperoleh hasil signifikan f sebesar 0,133. 

Nilai hasil signifikansi sebesar 0,133 > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Corporate 

Social Responsibility (CSR) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak (ETR). 

 

Uji Statistik t 

Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik t 

 

 

 

Model 

Unstandardiz

ed Coefficients 

Standardize

d Coefficients 

 

 

t 

 

 

Si

g. B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 

CSR 

,246 

,053 

,005 

,035 

 

,139 
52,7

69 

1,51

4 

,0

00 

,1

33 

                 Sumber : Data diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.10, menunjukkan bahwa hasil uji statistik t dapat diketahui nilai 

koefisien regresi variabel Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 0,053 dengan nilai 

signifikansi 0,133 > 0,05. Hal ini berarti Corporate Social Responsibility (CSR) tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis yang pertama (H1) 

ditolak. 
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Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.10, dapat diketahui bahwa nilai koefisien 

variabel Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 0,053 dengan tingkat signifikansi 

0,133 menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak. 

Dengan arti semakin semakin tinggi perusahaan melakukan pengungkapan CSR maka 

semakin rendah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. 

Beberapa hal yang bisa menjadi penyebab dari hasil yang tidak di harapkan ini. Pertama, 

mungkin dikarenakan masih rendahnya praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di 

Indonesia, maka signifikansinya terhadap penghindaran pajak tidak berpengaruh sama sekali. 

Dengan kata lain, Corporate Social Responsibility (CSR) tidak dapat dijadikan  indikator 

penghindaran pajak. Kedua, hasil yang tidak signifikan mungkin disebabkan oleh faktor 

sampel yang kurang sehingga menjadikan hasil analisis regresi ini menjadi bias. 

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Lie Liana 

Permata Sari (2017) yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil dari penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Dudi Wahyudi (2015) yang menyatakan bahwa tingkat 

aktivitas CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal yang sama 

diungkapkan oleh Aprilian Kusuma Ningrum (2018) dalam hasil penelitiannya yang 

mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2016 – 2018. Dengan analisis regresi linier berganda, dari 

pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018. 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya membahas keterkaitan dua variabel. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji variabel lain yang diduga 

mempengaruhi penghindaran pajak. 

 Penelitian ini berpotensi adanya subyektifitas peneliti saat melakukan checklist 

terhadap item pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Untuk 

meminimalkan adanya subjektifitas, peneliti selanjutnya dapat melakukan checklist 

secara berulang dan dengan melibatkan tim. 

 Dalam penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada tahun 2016 – 

2018 dengan 119 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk 
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