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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to to examine the influence of tax 

aggressiveness, size and leverage with corporate social responsibility. Dependent 

variabel in this research is corporate social responsibility. Independent variabel 

used in this research is the tax aggressiveness, size and leverage. This research 

used three control variables, include capital intensity, market to book ratio and 

return on assets. 

This study used secondary data. This research population was manufactur 

companies listed on Indonesian Stock Exchange during 2014-2015. The sample was 

173 manufactures companies. Sampling method used is purposive sampling. Data 

then analyzed using ordinary least square regression.  

 The result of this study show that the aggressiveness of corporate taxes 

significantly and positively related to CSR. This result accordance with legitimacy 

theory. Size is significantly and positively related to CSR This result accordance 

with legitimacy theory. Leverage is significantly and positively to CSR. This result 

accordance with legitimacy theory. 

 

 

Keywords : corporate social responsibility, aggressiveness tax, factors that 

influence the CSR, legitimacy theory. 
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ABSTRAK 

  
 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 

agresivitas pajak, ukuran perusahaan dan leverage terhadap corporate social 

responsibility. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

corporate social responsibility. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

agresivitas pajak, ukuran perusahaan dan leverage. Penelitian ini menggunakan tiga 

variabel control yaitu capital intensity, market to book ratio dan return on asset.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia tahun 2014-2015. sedangkan sampel penelitian adalah 173 

perusahaan sektor manufaktur pada tahun 2014-2015. Metode sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Uji analisis 

menggunakan model analisis regresi ordinary least square. 

Hasil penelitian ini menunjukkan agresivitas pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap corporate social responsibility, hal ini sesuai dengan teori 

legitimasi. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

corporate social responsibility, hal ini sesuai dengan teori legitimasi. Sedangkan 

leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap corporate social 

responsibility, hal ini sesuai dengan teori legitimasi. 

 

 

Kata kunci  :corporate social responsibility, agresivitas pajak, faktor-faktor 

yang mempengaruhi CSR, teori legitimasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab 1 pendahuluan ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan latar belakang dilakukannya penelitian dan pembuatan rumusan 

masalah. Selain itu penulis juga akan menjelaskan mengenai tujuan dilakukannya 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.   

Sub bab 1.1 akan membahas mengenai latar belakang penelitian, sub bab 

1.2 akan membahas mengenai rumusan masalah penelitian, sub bab 1.3. akan 

membahas mengenai tujuan dan kegunaan penelitian dan sub bab 1.4. akan 

membahas mengenai sistematika penelitian. Penjelasan seluruh sub bab akan 

dijelaskan secara rinci berikut ini. 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Selama beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat mengenai peran 

perusahaan dalam masyarakat telah mengalami peningkatan. Perusahaan tidak akan 

bisa bertahan dimana mereka beroperasi bila tidak memperhatikan harapan 

masyarakat dan mempertahankan kepercayaan masyarakat karena perusahaan 

adalah bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, Perusahaan terus-menerus mencoba 

untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas dan norma di masyarakat 

(Deegan, 2002). Kepercayaan masyarakat kepada perusahaan merupakan salah satu 

kunci untuk mencapai tujuan perusahaan dan mempertahankan eksistensi 

perusahaan.  

Beberapa penelitian terdahulu dalam Lanis dan Richardson (2013) telah 

menemukan bahwa kebijakan dan tindakan perusahaan yang dapat meningkatkan 
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perhatian publik dan kekhawatiran di masyarakat diakibatkan karena perusahaan 

berada di bawah harapan dan ekspektasi masyarakat sehingga akan berkontribusi 

pada de-legitimasi dari suatu perusahaan. Kekhawatiran yang muncul dari segala 

kegiatan dan aktivitas operasional perusahaan akan mengurangi kepercayaan 

masyarakat pada perusahaan. 

ATO (2009) dan literature pajak secara umum (Christensen dan Murphy, 

2004; Landolf, 2006; Erle, 2008; Hartnett, 2008; Sikka, 2010) dalam Lanis dan 

Richardson (2013) menjelaskan bahwa agresivitas pajak perusahaan adalah faktor 

yang signifikan dalam membangkitkan perhatian publik atas perusahaan mengenai 

kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat umum.  

Dari sudut pandang kebijakan, andreoni, et al (1998) mengatakan bahwa 

persoalan agresivitas pajak perusahaan merupakan masalah perpajakan yang sudah 

lama terjadi dan menjadi hal yang penting bagi Negara-negara di seluruh dunia. 

Tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan 

melalui kegiatan agresif pajak menjadi fitur yang semakin umum di lingkungan 

perusahaan seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2013). Tindakan agresivitas pajak 

merupakan suatu skema dengan tujuan dominan untuk melakukan penghindaran 

pajak yang tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku (Lanis dan Richardson, 

2013). 

Sedangkan bila dilihat dari sudut pandang sosial, hal ini dapat dilihat dari 

penyataan (Freedman, 2003; Landolf, 2006; Williams, 2007; Friese, et al 2008) 

dalam Lanis dan Richardson (2013) yang mengatakan bahwa tindakan perusahaan 

menetapkan skema dengan tujuan utama dan dominan untuk menghindari pajak, 
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umumnya dianggap tidak membayar pajaknya secara adil dan wajar kepada 

pemerintah dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena pembayaran pajak 

perusahaan sangat penting dalam pendanaan barang publik. Perilaku perusahaan 

untuk melakukan penggelapan pajak tentu saja dianggap berkebalikan arah bila 

dilihat dari sudut pandang sosial. Pajak yang dipungut dari perusahaan merupakan 

salah satu pendapatan utama suatu Negara. Agresivitas pajak dianggap tidak 

bertanggung jawab pada sosial dan menjadi strategi yang tidak sesuai dengan 

harapan masyarakat terhadap perusahaan (Christensen dan Murphy, 2004; Sikka, 

2010) dalam Lanis dan Richardson (2013).  

Kekurangan yang dihasilkan dari pendapatan pajak perusahaan 

menyebabkan kebencian dan rusaknya reputasi perusahaan dihadapan para 

pemangku kepentingan dan yang lebih buruk akan adanya kemungkinan 

pemberhentian operasi bisnis perusahaan (Landolf, 2006; Erle, 2008; Hartnett, 

2008) dalam Lanis dan Richardson (2013).  

Tindakan agresivitas pajak sudah seringkali terjadi di setiap Negara dan 

menjadi masalah di Negara tersebut. Dalam Lanis dan Richardson (2013), kantor 

Pajak Australia telah menyebutkan beberapa perusahaan yang telah melakukan 

agresivitas pajak secara berulang, yaitu BHP Ltd dan News Corporation Ltd. 

Transfer pricing merupakan salah satu bentuk penghindaran yang sering digunakan 

oleh perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Menurut Gunadi (1994) 

dalam Rahayu (2010) transfer pricing merupakan jumlah harga atas penyerahan 

(transfer) barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finansial. Dalam konteks praktik 
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penghindaran pajak maka modus transfer pricing yakni dengan merekayasa 

pembebanan harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai 

hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara 

keseluruhan atas grup perusahaan (Rahayu, 2010). 

Perilaku agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan akan memberikan 

reputasi yang buruk bagi perusahaan, sehingga untuk mengembalikan citra dan 

reputasi perusahaan, perusahaan menggunakan laporan tahunan sebagai salah satu 

media komunikasi dengan pihak luar ataupun masyarakat. Perusahaan 

mengungkapkan informasi corporate social responsibility (csr) dalam laporan 

tahunan. Informasi CSR ini menandakan bahwa perusahaan telah memenuhi 

tanggung jawab sosial kepada masyarakat. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

agresivitas pajak terhadap CSR. Salah satunya dilakukan oleh Lanis dan Richardson 

(2013) yang menemukan adanya hubungan positif yang dihasilkan dari pengaruh 

agresivitas pajak terhadap pengungkapan CSR. 

Pengungkapan tanggung jawab sosial (Corporate social responsibility 

disclosure) ke dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara untuk mengurangi 

perhatian publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Deegan, et al 2002). 

Dalam konteks ini, Bowman dan Haire (1976) dalam Lanis dan Richardson (2013) 

mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara luas sebagai 

bentuk perhatian perusahaan atas dampak dari semua kegiatan perusahaan terhadap 

kesejahteraan masyarakat.  
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Menurut Deegan dan Rankin (1996) dan Brown dan Deegan (1998) dalam 

Lanis dan Richardson (2013) menemukan bahwa perusahaan akan meningkatkan 

pelaporan informasi lingkungan secara aktif pada periode meningkatnya perhatian 

media atas penuntutan terhadap lingkungan, temuan ini konsisten dengan motif 

legitimasi bahwa tingkat perhatian media yang lebih tinggi (sebagai indikator yang 

menjadi perhatian publik) secara signifikan berhubungan dengan pengungkapan 

lingkungan dalam laporan tahunan.  

Selain agresivitas pajak sebagai faktor dalam luas pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan, muncul determinan lain yang mempengaruhi luas 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu ukuran perusahaan dan 

tingkat utang atau yang biasa disebut leverage. 

Pendapat yang dikeluarkan Cho, et al (2010) mengatakan bahwa perusahaan 

berskala besar akan mengungkapkan CSR lebih luas dibandingkan dengan 

perusahaan dengan skala yang lebih kecil dalam laporan tahunan dikarenakan 

visibilitas yang lebih tinggi. Hal ini menunjukan hal yang positif terkait dengan 

pengungkapan CSR (Patten 1992, 2002 ; Hackston dan Milne,1996; Clarkson, et al 

2008; Cho, et al 2010) dalam Lanis dan Richardon (2013). 

Besarnya aset yang dimiliki perusahaan memberikan keadaan yang dapat 

dilihat dan diamati oleh masyarakat, dengan kata lain memiliki visibilitas yang 

tinggi. Keadaan tersebut memaksa perusahaan untuk mengungkapkan tanggung 

jawab sosial perusahaan secara lebih tinggi dikarenakan perusahaan berskala besar 

mencoba untuk meningkatkan reputasi perusahaan di hadapan masyarakat 

mengenai kinerja perusahaan. Selain itu, ukuran perusahaan akan menggambarkan 
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besarnya aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Aktivitas-aktivitas 

perusahaan akan berdampak kepada masyarakat sehingga diperlukan tanggung 

jawab dari perusahaan kepada masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) tidak menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak dapat mempengaruhi kebijakan pengungkapan informasi 

sosial oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Priantinah (2012) 

memperoleh hasil signifikan antara ukuran perusahaan dengan corporate social 

responsibility. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Priyadi (2013) yang 

berhasil menemukan hubungan ukuran perusahaan dengan corporate social 

responsibility.Beberapa penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dan 

keanekaragaman hasil dengan hasil yang cenderung tidak konsisten. 

 Faktor ketiga adalah leverage. Rasio leverage merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva atau total aset yang dimiliki 

perusahaan berasal dari hutang. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) 

menunjukkan bahwa Leverage tidak mempengaruhi pengungkapan corporate 

social responsibility secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan 

Priyadi (2013) juga menunjukan hasil yang tidak signifikan antara leverage dengan 

corporate social responsibility. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan 

Priantinah (2012) memperoleh hasil signifikan antara leverage dengan corporate 

social responsibility. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya masih 

memberikan keanekaragaman hasil dengan hasil yang tidak konsisten.  

Pelaksanaan CSR merupakan bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan 

kepada masyarakat (sosial). Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik 
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Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pada pasal 1 ayat 3 

yang menegaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah 

komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 

bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat 

pada umumnya. Lebih lanjut, pada pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa Perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya 

alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan, 

praktik pengungkapan (disclosure) di Indonesia telah diatur dalam beberapa 

ketentuan seperti dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 

Revisi 2009 paragraf 12, sebagai berikut: 

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi 

industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan 

bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna 

laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan 

tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan  dan peraturan 

mengenai pengungkapan yang harus dilakukan oleh perusahaan yang 

dikeluarkan oleh Bapepam selaku lembaga yang mengatur dan mengawasi 

pelaksanaan pasar modal dan lembaga keuangan di Indonesia”  

 

Perusahaan- perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur dianggap 

memiliki kegiatan atau aktivitas operasional yang berdekatan dan berhubungan 

langsung dengan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian kali ini akan 

melakukan pengujian atas pengaruh agresivitas pajak, ukuran perusahaan dan 

leverage terhadap Corporate Social Responsibility. Dengan menggunakan regresi 
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OLS dan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2014 dan 2015. 

1.2. Rumusan Masalah 

Perilaku perusahaan untuk mengurangi kewajiban dalam hal pembayaran 

pajak kepada pemerintah atau yang dikenal agresivitas pajak menimbulkan 

perhatian publik karena kebijakan perusahaan dianggap tidak sesuai dengan 

harapan dan ekspektasi masyarakat. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak 

dianggap tidak bertanggung jawab kepada masyarakat. Perilaku agresivitas pajak 

yang dilakukan perusahaan akan memberikan reputasi yang buruk bagi perusahaan 

sehingga untuk mengembalikan citra dan reputasi perusahaan, perusahaan 

menggunakan laporan tahunan sebagai salah satu media komunikasi dengan pihak 

luar dengan mengungkapkan informasi CSR.   

Ukuran perusahaan dinilai dari total keseluruhan aset perusahaan. Pendapat 

yang dikeluarkan Cho, et al (2010) mengatakan bahwa perusahaan berskala besar 

akan mengungkapkan CSR lebih luas dibandingkan dengan perusahaan dengan 

skala yang lebih kecil dalam laporan tahunan dikarenakan visibilitas yang lebih 

tinggi. leverage menunjukan besarnya total aktiva yang dibiayai oleh hutang jangka 

panjang sehingga berdampak pada pengungkapan CSR perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka rumusan masalah untuk 

penelitian ini dan berdasarkan penelitian sebelumnya adalah  

1. Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility? 
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2. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility? 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh Agresivitas Pajak, Ukuran Perusahaan dan 

leverage terhadap Corporate Social Responsibility. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perusahaan, akademisi, regulator, 

investor dan mahasiswa/umum.  

1.3.1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah agresivitas pajak mempengaruhi 

corporate social responsibility, apakah ukuran perusahaan mempengaruhi 

corporate social responsibility dan apakah leverage mempengaruhi corporate 

social responsibility. 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  kegunaan bagi beberapa pihak, 

antara lain : 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini memberikan manfaat untuk perusahaan yaitu untuk 

memberikan informasi lebih mendalam tentang pengungkapan CSR perusahaan 

dan dampaknya pada masyarakat serta kepatuhan terhadap pajak perusahaan.   
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2. Bagi Akademisi 

Memberikan informasi lebih mendalam bagaimana mengetahui dan 

mendeteksi perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan dapat digunakan 

sebagai referensi tambahan untuk peneliti setelahnnya dalam hal penelitian 

mengenai pengungkapan CSR.  

Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat memberi pemahaman yang 

lebih mengenai pentingnya CSR dalam keberlangsungan kegiatan operasi 

perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menurunkan tingkat 

kekhawatiran masyarakat dan perhatian publik. 

3. Bagi Regulator 

Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi para pembuat kebijakan dan 

peraturan maupun standar agar meninjau kembali peraturan dan standar yang ada 

terkait dengan memperkecil kesempatan perusahaan untuk melakukan tindakan 

agresivitas pajak.  

4. Bagi investor 

  Penelitian dapat dijadikan alat bantu analisis terhadap keputusan investor 

untuk menentukan apakah investor tersebut akan berinvestasi di perusahaan 

tersebut atau tidak dengan mempertimbangan citra perusahaan tersebut di 

masyarakat. 

5. Bagi mahasiswa/umum,  

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan menambah wawasan 

bagaimana menilai besarnya pengungkapan CSR perusahaan dengan perhitungan 

agresivitas pajak, ukuran perusahaan dan leverage perusahaan. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ilmiah ini terdapat gambaran sistematika 

sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi tentang gambaran umum hasil dan analisis penelitian beserta 

pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran atas 

penelitian selanjutnya.


