
11 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Legitimasi 

 Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam 

rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai 

wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya 

memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. 

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok 

orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun 

nonfisik, legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan 

masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang di inginkan atau dicari 

perusahaan dari masyarakat (Hadi, 2011 : 87). Sedangkan menurut (Cheers, 2011, 

dalam Yoehana, 2013) Teori Legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan 

memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada perusahaan kecil. 

 Dengan demikian, legitimasi memiliki mamfaat untuk mendukung 

keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Teori legitimai menjelaskan bahwa 

praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan harus dilaksanakan 

sebaik mungkin, agar nantinya aktivitas dan kinerja perusahaan mendapat respon 

yang baik bagi masyarakat. Adapun dengan respon positif tersebut akan dapat 

melahirkan nilai yang baik perusahaan dimata masyarakat dan otomatis dapat 

meningkatkan pencapaian laba oleh pihak perusahaan. Tentu hal ini akan menjadi 

keuntungan bagi perusahaan, karena dengan nilai yang sudah terbangun akan bisa 
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memberikan ketertarikan pada pihak investor untuk mau berinvestasi 

diperusahaan. 

 Deegan, dkk (2002) mengatakan “legitimasi dapat diperoleh manakalah 

terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai 

(congruent) dengan eksitensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan 

lingkungan”. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada 

saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam. 

 Dasar pemikiran teori ini adalah perusahaan akan terus berlanjut 

keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa perusahaan beroperasi untuk 

sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori 

legitimasi menganjurkan perusahaan untuk menyakinkan bahwa aktivitas dan 

kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. 

 Chariri (2008) menyatakan bahwa organisasi berusaha menciptakan 

keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-

norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi 

adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem tersebut selaras, kita 

dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan.  

2.1.2  Teori Stakeholder 

Konsep tanggung jawab sosial perusahan telah mulai dikenal  sejak awal 

1970-an, yang secara umum dikenal dengan Stakeholder theory artinya sebagai 

kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan Stakeholder, nilai-

nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, 
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serta komitmen dunia usaha berkontribusi dalam pembangunan secara 

berkelanjutan. Teori Stakeholder mengatakan bahwa “ perusahaan bukanlah 

entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus 

memberikan mamfaat bagi Stakeholder, baik internal maupun eksternal” (Hadi, 

2011 : 93). 

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang 

memiliki hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat 

langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan, seperti : pemerintah, 

perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga diluar 

perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja 

perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang berkeberadaanya sangat 

mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan (Hadi,2011 :93). Dengan demikian, 

keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan 

oleh stakeholder kepada perusahan tersebut. Seperti halnya pemegang saham yang 

mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan, stakeholder juga mempunyai hak terhadap perusahaan. 

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang 

digunakan perusahaan. Oleh karena itu, ketika Stakeholder mengendalikan 

sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi 

dengan cara-cara yang memuaskan keinginan stakeholder. Organisasi dapat 

mengadopsi strategi aktif atau pasif. Akibat dari kurangnya perhatian terhadap 
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stakeholder adalah rendahnya tingkat pengungkapan informasi sosial dan 

rendahnya kinerja sosial perusahaan. 

Esensi teori stakeholder tersebut jika ditarik interkoneksi dengan teori 

legitimasi yang mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya mengurangi 

expectation gap dengan masyarakat. Perusahaan hendaknya menjaga reputasinya 

yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang cenderung Shareholder. 

Ghozali (2008) menyatakan bahwa: “Kelangsungan hidup perusahaan 

tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari 

sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin 

powerfull stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. 

Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan 

dengan stakeholdernya”. Cheers, 2011 dalam Yoehana 2013 mengatakn  sebagai 

berikut: “Teori stakeholder, meningkatkan CSR membuat perusahaan lebih 

menarik bagi konsumen, oleh karena itu CSR harus dilakukan oleh semua 

perusahaan”. 

2.1.3 Teori Tanggung Jawab Sosial  

   CSR berfokus pada aktivitas perusahaan yang dituangkan dalam berbagai 

Aktivitas social, seperti kedermawanan (philanthropy), kemurahan hati (charity),  

bantuan terhadap bencana alam, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan kata lain, 

CSR tersebut tidak lebih dari “morality” saja, padahal CSR itu tidak sederhana 

makna yang timul dari persepsi yang terbentuk dalam mainstream pelaku usaha 

selama ini ( Azheri, 2012 : 54). Perusahaan melepaskan diri dari tujuan hanya 

mencari laba dengan memperluas tanggung jawab manajemen. McGuire (business 
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and society 1953, dalam Harahap, 2013 : 405) mengatakan, “ ide tanggung jawab 

sosial disini dimaksudkan bahwa perusahaan tidak hanya punya tanggung jawab 

ekonomi dan hukum, tetapi juga tanggung jawab tertentu terhadap sosial diluar 

kewajiban utamanya”. 

2.2 Pengertian Pajak 

2.2.1 Defenisi Pajak  

 Pengertian pajak sesuai pasal 1 angka UU Kup menyebutkan bahwa” 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi 

atau  badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”(Agoes Sukrisno, 2013:6).  

2.2.2 Jenis Pajak 

 Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan 

lembaga pemungutnya (Agoes Sukrisno, 2013:7). 

a. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak 

(WP) yang bersangkutan. Contoh : Pajak penghasilan 

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 
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b. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

sebagai berikut. 

1) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam 

arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh : PPh 

2) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya PPN, 

PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Meterai (BM) 

c. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai. 

1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan 

digunakan untuk membiayai rumah  tangga pemerintah. Contohnya: 

PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM. 

2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. 

Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, 

dan Pajak Kendaraan Bermotor. 

2.2.3 Peraturan Perpajakan di Indonesia 

Pajak merupakan iuran yang diberikan rakyat kepada negara sebagai 

wujud kontribusinya dalam pembangunan nasional, dimana rakyat tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan penyelenggaraannya  diatur di dalam 

undang-undang. Dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2007, 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-
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besarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak 

penyumbang terbesar dalam penerimaan negara melalui pajak penghasilan badan. 

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. 

BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, 

organisasi sosial politik, atau organisai lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. UU No. 28 

Tahun 2007 merupakan perubahan UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 9 Tahun 

1994 dan UU No. 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Sementara PSAK 46 (revisi 2010) merupakan revisi dari PSAK 46 yang 

menyatakan bahwa Pajak Penghasilan mengatur bagaimana entitas menyajikan 

dan mengungkapkan kewajiban pajak penghasilan entitas. Revisi dilakukan 

dengan menyesuaikan PSAK dengan IAS 21 tentang income taxes.Ketentuan 

dalam PSAK 46 secara umum mengikuti praktik umum yang berlaku secara 

internasional. 

UU No. 36 Tahun 2008 merupakan perubahan UU No. 17 Tahun 2000, 

UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 7 Tahun 1991 dan UU No. 7 Tahun 1983 

mengenai Pajak Penghasilan. Yang menjadi dasar pengenaan pajak PPh Badan 

adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP). 

Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan antara lain: 
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1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokjok 

Wajib pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan 

penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau ekspor barang 

kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1984, maka wajib 

pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi 

pengusaha kena pajak (PKP). Pada pasal 2 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007 

menyatakan bahwa Dirjen Pajak menerbitkan NPWP dan/atau 

mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau 

(2). 

2. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang 

terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007, yaitu WP orang 

pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP 

badan Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. 

3. Kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan, diantaranya:  

a. Kewajiban pajak sendiri (PPh Pasal 25/29);  

b. Kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan orang    

lain (PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final);  

c. Kewajiban memungut PPN dan atau PPn BM (jika ada) yang khusus 

berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak.  

d.  Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).  

e.  Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak.  

f. Kewajiban membuat faktur pajak  

g. Kewajiban melunasi bea materai.  
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Sementara kegiatan CSR yang dapat menjadi tax deductible terbatas hanya 

untuk jenis kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. 36 tahun 2008. 

UU No. 36 Tahun 2008 tidak secara khusus mengatur perlakuan perpajakan untuk 

kegiatan CSR, akan tetapi ada beberapa aturan terkait tentang biaya-biaya yang 

bisa dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu yang berkaitan dengan isu 

konsumen, pengembangan masyarakat, lingkungan, ketenagakerjaan, dan hak 

asasi manusia. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain 

biaya promosi, biaya beasiswa, biaya magang dan pelatihan, biaya kupon 

makanan dan minuman bagi pegawai kriteria dan daerah tertentu, beban 

pengolahan limbah, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, 

cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan cadangan biaya 

penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha 

pengolahan limbah industri. 

2.2.4 Agresivitas Pajak 

a. Pengertian Agresivitas Pajak  

 (Utari,2014) Mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan 

perencanan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat 

pajak yang efektif. Agresivitas pajak adalah strategi perusahaan yang tidak sesuai 

dengan harapan masyarakat. 

 Pembayaran pajak bagi perusahaan merupakan transfer kekayaan dari 

perusahaan kepada pemerintah maka beban pajak yang dibayarkan tersebut 

merupakan biaya yang sangat besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan 

akan cenderung melakukan usaha penghindaran atau penghematan pajak sebagai 
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upaya untuk dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin. Terkadang pemilik 

atau pemegang saham menginginkan perusahaan untuk meminimalkan 

pembayaran pajaknya untuk dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

 (Sari dan Martani, 2010) menyatakan suatu agresivitas pelaporan pajak 

adalah situasi ketika perusahaan melakukan kebijakan pajak tertentu dan suatu 

hari terdapat kemungkinan tindakan pajak tersebut tidak akan diaudit atau 

dipermasalahkan dari sisi hukum, namun tindakan ini berisiko karena ketidak 

jelasan posisi akhir (apakah tindakan pajak tersebut dianggap melanggar atau 

tidak melanggar hukum yang berlaku). Salah satu cara untuk mengukur 

perusahaan yang melakukan agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan proksi 

Effective Tax Rates (ETR). Effective Tax Rates (ETR) pada dasarnya adalah 

sebuah besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Menurut Lanis dan 

Richardson (2012) menyatakan bahwa ETR merupakan proksi yang paling banyak 

digunakan pada penelitian terdahulu. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki 

perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak.  

Tidak ada definisi ataupun ukuran agresivitas pajak yang dapat diterima 

secara universal (Balakrishnan, 2011). Balakrishnan, (2011) berpendapat bahwa 

agresivitas pajak merupakan kegiatan yang lebih spesifik, yaitu mencakup 

transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak 

perusahaan. Balakrishnan, (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang agresif 

terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. 
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b. Indikator Agresivitas Pajak 

 Indikator dalam mengukur  agresivitas pajak dapat dilakukan dengan Proxi 

ETR (Effective Tax Rate) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya 

pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, (Richadson, 2012). Effective Tax Rates 

(ETR) pada dasarnya adalah sebuah besaran tarif pajak yang ditanggung oleh 

perusahaan. Menurut Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa ETR 

merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. 

Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat 

agresivitas pajak. Dengan rumus sebagai berikut: 

  Pembayaran pajak  

 𝐸𝑇𝑅 =  
           Laba sebelum pajak 

1.3 Corporate Social Responsibility 

1.3.1 Sejarah Perkembangan Corporate Social Responsibility 

(Fahmi, 2014) Sebenarnya sudah lama kata CSR ini didengungkan 

kepermukaan, namun kurang mendapatkan respon kuat dari publik. Sekitar 

tahun 1955 seorang tokoh pemerhati sosial bernama Howard Robert Bowen 

sudah mengemukakan tentang perlu suatu perusahaan memberikan perhatian 

lebih pada masyarakat sekeliling dimana perusahaan tersebut berada. Dan ini 

dipertegaskan dengan diterbitkannya buku karangan Howard Robert Bowen 

yang berjudul Social Responsibility of the Businessman. Buku yang diterbitkan 

di Amerika Serikat itu menjadi buku terlaris di dunia usaha pada era 1950-1960. 

Howard Robert Bowen oleh beberapa pihak telah disebut sebagai 

penggagas dan peletak dasar yang begitu gigih memperjuangkan konsep CSR 
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untuk diterapkan. Ide dasar yang dikemukakan yaitu, “kewajiban perusahaan 

menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai 

masyarakat ditempat peusahaan tersebut beroperasi. Ia menggunakan istilah 

sejalan dalam konteks itu  demi meyakinkan dunia usaha tentang perlunya 

mereka memiliki visi yang melampaui urusan kinerja financial perusahaan. 

 Terasa pada tahun 1960-an saat dimana secara global, masyarakat dunia 

telah pulih dari perang dunia II, dan mulai menapaki jalan menuju 

kesejahteraan. Pada waktu itu, persoalan-persoalan kemiskinan dan 

keterbelakangan yang semula terabaikan mulai mendapatkan perhatian lebih 

luas dari berbagai kalangan. 

Adanya Revolusi Industri telah menyebabkan masalah tanggung jawab 

pearusahaan menjadi fokus yang tajam. Ini merefleksikan kekuatan industri baru 

untuk membentuk kembali hubungan yang sudah dianggap kuno, Feodal, 

Klan,rumoun, atau sistem otoritas yang berlandaskan kekeluargaan dan 

teknologi member kekuasaan yang besar dan kekayaan pada “perusahaan”. 

Tanah harus dibagi-bagikan kembali dan kota-kota dibangun. Kekuatan mesin 

yang melebihi manusia meningkatkan masalah tanggung jawab dan moralitas. 

Kesan yang kadang-kadang muncul adalah, Revolusi Industri melakukan 

pelanggaran keras terhadap sistem, struktur, dan perhatian pada masa lalu. 

Dampak Industrialisasi terhadap lingkungan alam maupun lingkungan buatan 

menjadi sumber baru untuk diperhatikan dan diberi tanggapan. 

Selanjutnya seiring perkembangan waktu pembahasan Corporate Social 

Responbility (CSR) semakin berkembang, para pengelola bisnis semakin 



23 
 

 
 

menyadari akan peran serta fungsi dari CSR dalam mempengaruhi pembentukan 

kinerja suatu perusahaan. Seperti pada masa tahun 1990-an banyak kalangan 

mulai memberikan penafsiran yang beragam tentang CSR tersebut.Tahun 

1990an dianggap sebagai tahun yang begitu tinggi menyangkut tentang 

pembahasan CSR, dan diikuti oleh dukungan serta tekanan dari berbagai 

lembaga swadaya masayarakat (LSM). 

Sejak itu banyak model CSR diperkenalkan termasuk corporate Social 

Responsibility perfomnce (CSP), Business Ethics Theory (ET), Corporate 

Citienship, Sejak itu CSR menjadi tradisi baru dalam dunia usaha dibanyak 

Negara. 

1.3.2 Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia 

(Bartas, 2016) Di Indonesia, istilah Corporate Social Responsibility (CSR) 

semakin popular digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan 

sebenarnya telah lama melakukan CSA (Corporate Social Activity) atau “aktivitas 

sosial perusahaan”. 

Walaupun tidak menamainya sebagai Corporate Social Responsibility 

(CSR), secara faktual aksinya mendekati konsep Corporate Social Responsibility 

(CSR) yang mempresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan 

terhadap aspek sosial dan lingkungan. Sejak tahun 2003 Departemen Sosial 

tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep 

Corpotare Social Responsibility (CSR) dan melakukan advokasi kepada berbagai 

perusahaan nasional. 
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Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya 

kegiatan perusahaan membawa dampak- for better or worse, bagi kondisi 

lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya disekitar perusahaan 

beroperasi. 

Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shatekholders atau 

para pemegang saham. Melainkan pula Stakeholders, yakni pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Stakeholders dapat mencakup 

karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, 

lembaga-lembaga swadaya, masyarakat, media massa dan pemerintah selaku 

regulator. 

Tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) adalah suatu 

topik yang berkenaan dengan etika bisnis. Disini terdapat tanggung jawab moral 

perusahaan baik terhadap karyawan perusahaan dan masyarakat disekitar 

perusahan. Oleh karena itu berkaitan pula dengan moralitas, yaitu sebagai standar 

bagi individu atau sekelompok mengenai benar dan salah, baik dan buruk. Sebab 

etika merupakan tata cara yang menguji standar moral seseorang atau standar 

moral masyarakat. Disini etika bisnis adalah pengaturan khusus mengenai moral, 

benar dan salah. Fokusnya kepada standar-standar moral yang diterapkan dalam 

kebijakan-kebijakan bisnis, institusi dan tingkah laku. 

Dalam konteks ini etika bisnis adalah suatu kegiatan standar moral dan 

bagaimana penerapannya terhadap sistem-sistem dan organisasi melalui 

masyarakat modern yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dan 

kepada mereka yang bekerja di organisasi tersebut.  
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Etika bisnis, dengan kata lain adalah bentuk etika terapan yang tidak hanya 

menyangkut analisis norma-norma moral dan nilai-nilai moral, tetapi juga 

menerapkan konklusi analisis ini terhadap lembaga-lembaga, teknologi, transaksi, 

aktivitas-aktivitas yang kita sebut bisnis. 

1.3.3 Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) 

Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut Fahmi (2014: 81) 

Corporate Social Responsibility (CSR)  adalah komitmen perusahaan atau dunia 

bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan 

dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan 

pada keseimbangan antara perhatian terhadapa aspek ekonomis, sosial, dang 

lingkungan. Secara Konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana 

perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan 

dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) 

berdasarkan prinsip sukarelaan dan kemitraan. Sekitar tahun 1955 seorang tokoh 

pemerhati sosial bernama HOwaard R.Bowen pada tahun 1955 dengan definisi 

jika CSR adalah suatu kewajiban atau tanggung jawab sosial dari perusahaan 

berdasarkan kepada keselarasan dengan tujuan abjektif dan nilai-nilai value dari 

suatu masyarakat. 

Definisi yang saya ambil seperti diatas dapat ditarik kesimpuln bahwa 

sebenarnya CSR adalah “suatu tindakan yang bersifat sukarela maupun yang telah 

diatur undang-undang, tindakan tersebut mempunyai tujuan untuk menunjukkan 

sifat kepedulian sebuah perusahaan maupun lembaga terhadap karyawan, 

masyarakat sekitar perusahaan, masyarakat luas, lingkungan sekitar perusahaan 
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atau lingkungan secara luas sebagai komitmen tanggung jawab berkelanjutan 

mengenai dampak kegiatan perusahaan yang telah dilakukannya.” 

1.3.4 Mamfaat Corporate Social Responsibility (CSR) bagi Perusahaan 

 Pada dasarnya dengan menerapkan CSR ada banyak mamfaat yang akan 

diterima (Fahmi,2014 : 83) Bahwa mamafaat CSR bagi perusahaan antara lain : 

a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra mereka perusahaan 

b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 

c. Mereduksi resiko bisnis peusahaan. 

d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasi usaha 

e. Membuka peluang pasar yang lebih luas. 

f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 

g. Memperbaiki hubungan dengan Stakeholdrs. 

h.Memperbaiki hubungan dengan regulator. 

i.Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 

j. Peluang mendapatkan penghargaan. 

1.3.5 Indikator CSR 

Menurut Sembiring (2005), Indikator ini terdiri atas tujuh kategori, yaitu 

lingkungan, energi, kesehatan, dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga 

kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Pengukuran ini dilakukan 

dengan mencocokkan item pada check list dengan item yang diungkapkan 

perusahaan. Apabila item y diungkapkan maka diberikan nilai 1, jika item y tidak 

diungkapkan maka diberikan nilai 0 pada check list. Setelah mengidentifikasi item 

yang diungkapkan oleh perusahaan di dalam laporan tahunan, serta 
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mencocokkannya pada check list, hasil pengungkapan item yang diperoleh dari 

setiap perusahaan dihitung indeksnya dengan proksi CSRI.  Adapun rumus untuk 

menghitung CSRI sebagai berikut: 

      ∑Xyi 

CSRIj =  

        ni 

    

CSRIi : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan perusahaan i.  

ΣXyi : nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak   

diungkapkan.  

ni : jumlah item untuk perusahan i, ni ≤ 78. 

1.4 Profitabilitas  

1.4.1 Defenisi Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan perusahaan yang diukur 

dengan menggunakan rasio profitabilitas, berikut pengertian rasio profitabilitas: 

Kasmir (2011:196): “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk  menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”. Laba dijadikan indikator 

bagi para stakeholder untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen dalam 

mengelola suatu perusahaan.Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan 

perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, 

sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut (kasmir, 2011:196). 

Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik 

investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan tersebut karena 

mennunjukkan keberhasilan kinerja manajemen dalam mengolah operasional 
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perusahaan. Sebaliknya, ketika tingkat profitabilitas perusahaan rendah, maka 

investor cenderung tidak tertarik untuk menenamkan modalnya bahkan dpat 

menarik modal yang telah ditanamkan. 

1.4.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas 

Tujuan Profitabilitas menurut Kasmir (2011:197), menyatakan bahwa 

tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan yaitu: 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode tertentu.  

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang.  

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri.  

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.  

1.4.3 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas 

Jenis-jenis Rasio Profitabilitas yang dapat digunakan Menurut Kasmir 

(2011: 199) adalah : 

1. Gross Profit Margin  

Rasio ini menunjukkan berapa besar keuntungan kotor yang 

diperoleh dari menjual produk. 

2. Net Profit Margin  
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Rasio ini menunjukkan berapa besar keuntungan bersih yang 

diperoleh perusahaan. Jika profit margin sebuah perusahaan lebih 

rendah dari rata-rata industrinya, hal ini disebabkan oleh harga jual 

perusahaan lebih rendah dari pada perusahaan pesaing atau harga 

pokok penjualan lebih tinggi dari perusahaan pesaing 

3. Cashflow margin  

Rasio ini adalah persentase aliran kas dari hasil operasi 

terhadap penjualannya. Cash Flow Margin mengukur kemampuan 

perusahaan untuk merubah penjualan menjadi aliran kas. 

4. Return on Asset (ROA)  

Rasio ini mengukur tingkat pengambilan dari bisnis atas 

seluruh aset yang ada. Atau rasio ini menggambarkan efisiensi pada 

dana yang digunakan dalam perusahaan, oleh karena itu sering pula 

rasio ini disebut return on investment. 

1.4.4 Indikator Profitabilitas  

Penelitian ini menggunakan rasio Return on Asset (ROA) untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan, karena ROA dapat menunjukkan kemampuan 

perusahaan memperoleh keuntungan dari penggunaan aset perusahaan, semakin 

tinggi rasio ROA, maka semakin tinggi profitabiitas dalam perusahaan, Kenaikan 

ROA mengakibakan kenaikan Earnig Tax Rate (ETR) sehingga ROA berpengruh 

positif terhadap ETR. Akan tetapi seiring adanya dampak reformasi perpajakan 

yang menurunkan tarif pajak statutori, hubungan ROA dengan ETR menjadi 

negatif (Gupta, 1997).  
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  Laba Setelah Pajak 

𝑅𝑂𝐴 =    x 100 % 
  Total Aset 

 

 

1.5 Pandangan Islam Terhadap Pajak 

2.5.1   Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Persepktif Islam 

Bila melihat perkembangan corporate Social Responsibility (CSR), 

perkembangan pabilitas masyarakat sipil, dan kesadaran korporai 

multinational untuk peka sosial lingkungan, maka peluang terciptanya dampak 

negetif dari operasional perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin dengan 

memaksimalkan dampak positif (mamfaat) utuk pemangku para kepentingan 

(stakeholders) dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. 

Kepedulian perusahaan kepada masyarakat lokal tergambar dengan 

aktivitas seperti pengakuan hak atas ulayat, keterbukaan informasi atas 

kegiatan perusahaan, maupun kegiatan pengembangan masyarakat dan 

kegiatan filantropi. Aktivitas kepedulian tersebut tertera dalam Al-Qur’an 

surat Al-Hadiid ayat 18 yang berbunyi: 

َِقَْرضاًَِحَسناًِيَُضاَعُفِلَهُْمَِولَهُْمِأَْجٌرِإِِ قَاِتَِوأَْقَرُضىاَِّللاَّ دِّ قِيَهَِوالُْمصَّ دِّ ِالُْمصَّ نَّ

ٌٌَِكِريم  

 
Artinya:  Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-

Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada 

Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan 

(pembayarannya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang 

banyak (Qs. Al-Hadiid:18). 

 

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa kepedulian terhadap keadaan 

sosial dimasukan dalam kategori “sedekah” yang sifatnya adalah sukarela. 

Namun dalam islam konsep kepedulian terhadap sosial diterjemahkan dalam 

bentuk pemberian yang diambil dari penghasilan perorangan maupun 
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kelompok dikategorikan sebagai zakat, Zakat inilah dalam ranah sosial disebut 

dengan Corporate Social Responsibility (CSR) atau lebih dikenal dengan 

tanggung jawab sosial perusahaan, dalam islam merupakan pengenjawatahan 

dari ayat yang berbunyi : 

َِصََلتََكِسَِ َِعلَيِْهْمِِۖإِنَّ يِهْمِبِهَاَِوَصلِّ َكٌهِلَهُْمُِِۗخْذِِمْهِأَْمَىالِِهْمَِصَدقَةًِتُطَهُِّرهُْمَِوتَُزكِّ

َُِسِميٌعَِعلِيمٌِ  َوَّللاَّ

Artinya:  “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka.Sesungguhnya Doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 

bagi mereka, dan allah maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

(QS.AT-Taubah:103). 

 

 

1.6 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Variabel Alat analisis Hasil Penelitian 

1 Khurana 

dan 

Moser 

(2009) 

Shareholder  

Investment 

Horizon and Tax 

Aggressiveness 

Variabel 

dependen: 

Agresivitas Pajak 

(ETR dan 

permanent BTD). 

Variabel 

indenpenden: 

adalah persentase 

outstanding-stock 

yang dimiliki oleh 

pemegang saham 

jangka pendek dan 

pemegang saham 

jangka panjang  

Analisis  

regresi OLS 

Perusahaan yang 

sahamnya dimiliki 

oleh investor jangka 

pendek akan lebih 

agresif terhadap pajak, 

dan perusahaan yang 

dimiliki oleh investor 

jangka panjang akan 

berkurang agresif 

pajaknya. 

2 Sari dan  

martini 

(2010) 

 

 

 Ownership 

Characteristics, 

Corporate social 

Governance, and 

tax 

aggressiveness  

Variabel 

dependen: 

agresivitas pajak 

(ETRit, CETRit, 

BTD_MPit, 

BTD_DDit, dan 

Tax Planit). 

Variabel 

indenpenden: 

struktur 

Menggunakan 

analisis 

Annova 

Memberikan bukti 

secara empiris bahwa 

pengaruh tata kelola 

perusahaan yang baik 

belum berdampak 

signifikan 

diperusahaan –

perusahaan Indonesia 

dan struktur 

kepemilikan keluarga 
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No Nama Judul Variabel Alat analisis Hasil Penelitian 

kepemilikan 

saham dan indeks 

corporate 

governance 

berhubungan positif  

dengan tingkat 

agresivitas pajak. 

3  Timothy 

(2010) 

 

 

 Effect of 

corporate 

governance on 

tax 

aggressiveness 

 Variabel 

dependen:  

agresivitas pajak 

Variabel 

indenpenden: tata 

kelola (jumlah 

saham yang 

dimiliki oleh 

kekuatan 

shareholders, 

shareholders 

minoritas, dan 

tariff pajak)  

Analisis 

Regresi OLS 

 Tata kekola 

perusahaan 

mempengaruhi agr 

 esivitas pajak. 

 

4 

 

 Watson   

(2011) 

 

 

 

 

 
 

 

 Corporate social 

responsibility, 

tax avoidance, 

and tax 

aggressiveness 

  

 Variabel 

dependen 

Agresivitas pajak  

Variabel 

indenpenden: 

corporate social 

responsibility: 

 

 Analisis  

Regresi OLS 

 

 Terdapat hubungan 

negative antara 

Corporate social 

responsibility dan 

tariff pajakyang 

berlaku (ETR). 

5 Lanis dan 

Richardso

n (2012) 

 

Corporate social 

responsibility and 

tax 

aggressiveness: 

An empirical 

analysis 

Variabel 

dependen: 

corporate social 

responsibility 

Variabel 

indenpenden 

:agresivita pajak 

Analisis 

Regresi tobit 

Memberikan bukti 

empiris bahwa 

semakin tinggi tingkat 

pengungkapan CSR 

suatu perusahaan, 

semakin rendah tingkat 

agresivitas pajak yang 

dilakukan. 

6  Maretta 

Yoehana 

(2013) 

 Analisis 

pengaruh 

corporate social 

responsibility 

terhadap 

agresivitas pajak 

(Studi Empiris 

pada perusahaan 

manufaktur yang 

 Variabel 

dependen: 

agresivitas pajak 

variabel 

indenpenden: 

corporate social 

responsibility 

 Analisis 

Regresi 

Ordinary least 

square 

 Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

semakin tinggi tingkat 

pengungkapan 

Corporate social 

responsibility suatu 

perusahaan, semakin 

rendah tingkat 

agresivitas pajak. 
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No Nama Judul Variabel Alat analisis Hasil Penelitian 

terdaftar diBEI 

tahun 2010-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

7  Winarti 

Monika 

Sagala 

(2015) 

  Analisis 

pengaruh 

pengungkapan 

corporate social 

responsibility 

terhadap 

agressivitas pajak 

9Studi empiris 

pada Perusahaan 

Non-keuangan 

yang terdaftar 

diBEI tahun 

2011-2013) 

 

Variabel 

dependen: 

Agresivitas pajak 

Variabel 

indenpenden 

:pengungkapan 

Corporate social 

responsibility 

  Analisis 

multiple 

regression 

(regresi 

berganda) 

Hasil penelitia ini 

menunjukkan bahwa 

semakin tinggi 

pengungkapan CSR 

suatu perusahaan, 

semakin rendah tingkat 

agresivitas pajaknya. 

Hasil ini mendukung 

teori Legitimasi. 

8  Erlangga 

Anugrahe

ndra 

Purwangg

ono 

(2015)  

 

 

 

 

Pengaruh 

Corpoate Social 

Responsibility 

dan kepemilikan 

mayoritas 

terhadap 

agresivitass 

pajak (Studi 

empiris pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

diBEI tahun 

2011-2013) 

Variabel 

dependen: 

Agresivitas Pajak 

Variabel 

Indenpenden: 

kepemilikan 

mayoritas 

Regresi 

Berganda 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

variabel tanggung 

jawab sosial 

perusahaan dan 

kepemilikan keluarga 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak. 
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No Nama Judul Variabel Alat analisis Hasil Penelitian 

 9 Novia Bani 

Nugraha 

(2015) 

Pengaruh CSR,  

ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage dan 

capital intensity, 

terhadap 

agresivitas pajak 

Variabel   

dependen: 

agrsivitas 

pajakVariabel 

Indenpenden : 

CSR, ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage dan 

capital intensity 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

corporate social 

responsibility dan 

leverage berpengaruh 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak 

perusahaan. 

Sedangkan Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas dan 

capital intensity tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap agresivitas 

pajak perusahaan. 

 10 Hengky 

Robet M. 

Tarigan 

(2016) 

 Pengaruh CSR 

dan profitabilitas 

terhadap 

agresivitas pajak 

(Studi empiris 

pada perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar diBEI 

periode 2012-

2014) 

Variableel  

dependen : 

agresivitas pajak 

Variabel 

Indenpenden: 

CSR dan 

profitabilitas  

Analisis 

Linear 

Berganda 

Hasil peneltian ini 

menunjukkkan bahwa 

Corporate social 

responsibility dan 

profitabilitas 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap agresivitas 

pajak. 

Tingkat pengungkapan 

tanggung jawab social 

sosial bernilai tinggi 

jika profitabilitas 

mengakibatkan pajak 

perusahaan yang 

agresif akan lebih 

rendah. 

Sumber : Penelitian terdahulu olahan 2017. 

1.7 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, 

penelitian ini menguji pengaruh CSR dan Profitabilitas terhadap agresivitas 

pajak. Kerangka berpikir adalah modal berpikir konseptual tentang bagaimana 
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teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal 

penting. Oleh karna itu dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut. 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 

 

 

.  

       H1 

  

    H2   H2 

 

       

  

  H3 

 

Keterangan : 

   : Hubungan Secara Parsial 

  : Hubungan Secara Simultan 

 Gambar diatas menerangkan hubungan dari Pengaruh Corporate Social 

Responsibility dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak  ( Studi  Empiris 

Pada Perusahaan LQ 45 DI BEI Tahun 2012 -2016). 

 

 

 

Corporate Social 

Responsibility 

(X1) 

Profitabilitas 

(X2) 

Agresivitas Pajak 

(Y) 
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2.8  Pengembangan Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis adalah 

sebagai berikut:“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empirik”. 

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat 

sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran 

di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:  

2.8.1  Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak 

 Menurut Arya Maheka (2008:137)  menyatakan CSR adalah komitmen 

dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan dukungan bagi 

pengembangan masyarakat, pelaksanaan CSR itu sejalan dengan program 

pengembangan masyarakat/community development, dan dalam rangka 

pembangunan yang berkelanjutan/sustainable development. UU No.40/2007 

secara khusus telah mengatur tentang CSR.   

 Dalam teori legitimasi dinyatakan bahwa sistem nilai perusahaan sejalan 

dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan 

merupakan bagiannya. Sistem nilai perusahaan ini ditunjukkan dari kepatuhan 
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perusahaan membayar pajak dan tidak berupaya untuk melakukan kegiatan 

agresivitas pajak yang dapat merugikan banyak pihak. 

 Richardson (2012) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci 

dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Akan tetapi, tingkat 

keterlibatan perusahaan dalam mengungkapkan CSR adalah tidak wajib. 

 Watson (2011) juga mengatakan bahwa perusahaan yang tidak 

bertanggung jawab secara sosial akan menghadapi dampak buruk seperti harga 

saham yang turun karena investor cenderung menjual saham pada perusahaan 

yang tidak bertanggung jawab secara sosial atau enggan untuk membeli saham 

perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, Watson (2011) menambahkan bahwa 

dampak buruk yang diperoleh perusahaan karena melanggar norma sosial adalah 

jumlah penjualan yang turun karena masyarakat yang tahu tentang pentingnya 

CSR memboikot produk perusahaan tersebut dan cenderung enggan untuk 

membeli produk tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak 

memberikan dampak buruk yang signifikan bagi masyarakat dan perusahaan itu 

sendiri. 

 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 reputasi di mata stakeholdernya dan akan menghilangkan dampak 

positif yang terkait dengan kegiatan CSR yang telah dilakukan. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Watson pada tahun 2011 yang berjudul 

“Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, and Tax Aggressiveness 

memberikan bukti bahwa terdapat hubungan negatif  antara CSR dan tarif pajak 

yang berlaku (ETR). 

 Richardson (2012) menyatakan bahwa dengan demikian sebuah 

perusahaan yang terlibat dalam kebijakan agresif pajak secara sosial tidak 

bertanggung jawab. Keputusan perusahaan mengenai sejauh mana perusahaan 

berkeinginan untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara sah dipengaruhi oleh 

sikapnya terhadap CSR, sebagai tambahan pertimbangan legalitas dan etika yang 

lebih mendasar. Tindakan yang diambil karena tujuan tertentu. 

H1: Corporate Social Responsibility berpengaruh Negatif terhadap 

Agresivitas pajak 

2.8.2  Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak 

Memaksimalkan keuntungan adalah tujuan setiap perusahaan. Keuntungan 

yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut tidak lepas dari pengelolaan yang 

baik dari manejemen perusahaan terhadap aset-asetnya, hal ini sejalan dengan 

pernyataan Agus Sartono (2010:122) menyatakan bahwa profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva maupun modal sendiri. Sedangkan menurut Kasmir Profitabilitas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan dan memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu 

perusahaan (Kasmir, 2011 : 196). 
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Penelitian ini menggunakan ROA sebagai proksi profitabilitas. Dalam 

Hanafi (2008 :180) disebutkan bahwa ROA memperhitungkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan suatu laba terlepas dari pendanaan yang dipakai. ROA 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang 

digunakan perusahaan dalam suatu periode. Semakin tinggi rasio ini, semakin 

tinggi profitabilitas perusahaan. Kenaikan ROA akan mengakibatkan kenaikan 

ETR, sehingga ROA memiliki hubungan yang positif dengan ETR. Akan tetapi 

seiring adanya dampak reformasi perpajakan yang menurunkan tarif pajak 

statutori, hubungan ROA dengan ETR menjadi negatif (Gupta, 1997). 

H2: Profitabilitas berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas pajak 


