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ABSTRAK 

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, LEVERAGE, 

KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN PROFITABILITAS  TERHADAP 

AGRESIVITAS PAJAK 

(Studi Empiris terhadap Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan 

Minuuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019) 

 

OLEH 

MOHD. ARIFIN 

11673101361 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi bagaimana Pengaruh Corporate 

Social Responsibility, Leverage, kepemilikan manajerial, dan Profitabilitas  

Agresivitas Pajak yang diukur menggunakn Efefective Tax Rate (ETR). Populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 24 perusahaan Manufaktur dari subsektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2014-2019. penentuan sampel penelitian menggunakan metode purposive 

sampling dan memperoleh sampel sebanyak 6 perusahaan berdasarkan kriteria 

tertentu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variable  Leverage,  

berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak sedangkan pada variable CSR, 

Profitabilitas, dan  kepemilikan manajerial. tidak berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. Hasil uji koefisien determinasi di peroleh nilai R Square 

0,709381 atau 70,94%. Hasil ini berarti menunjukkan  bahwa kontribusi hanya 

sebesar 70,94%.  dari variabel struktur corporate social responsibility, leverage, 

kepemilikan manajerial, dan  profitabilitas . Sedangkan sisanya 29,06% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Leverage, kepemilikan 

manajerial, Profitabilitas  dan Agresivitas Pajak 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu peranan penting dalam perekonomian suatu 

negara. Pajak yang berasal dari iuran wajib rakyat merupakan salah satu sumber 

pendapatan terbesar yang di terima oleh negara dan di gunakan untuk keperluan 

negara yang telah di atur dalam undang-undang dasar 1945. Dalam 

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 di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya untuk kemakmuran 

rakyat.  

Oleh karena itu pemerintah menaruh perhatian yang begitu besar terhadap 

sektor  pajak dengan melakukan berbagai reformasi di bidang perpajakan, di 

antaranya penggunaan metode self assesment system dalam pemungutan pajak dan 

penggunaan e-filling dalam pelaporan pajak (Risma Cahyani, 2016). Penerimaan 

pajak hingga saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, 

berdasarkan informasi yang di dapat dari badan pusat statistik (BPS), penerimaan 

pajak di indonesia pada tahun 2014 Rp. 1.146.865.80 milyar dan terus mengalami 

kenaikan hingga tahun 2019 yang mencapai Rp. 1.643.083,90 milyar ( bps.go.id : 

2020). 

 

 

 

http://www.bps.go.id/
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Tabel 1.1 

Penerimaan Pajak Tahun 2014-2019 

( Milyar Rupiah ) 

Sumber 

Penerimaan 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Penerimaan 1,545,456.30 

 

1,496,047.33 

 

1,546,946.60 

 

1,654,746.10 

 

1.928.110,00 

 

 

2.029.417,80 

 

Penerimaan 

Perpajakan 

1.146.865.80 1,240,418.86 

 

1,284,970.10 

 

1,343,529.80 

 

1.518.789,80 

 

 

1.643.083,90 

 

Penerimaan Bukan 

Pajak 

398,590.50 

 

255,628.48 

 

261,976.30 

 

 

311,216.30 

 

409.320,20 

 

 

386.333,90 

 

Hibah 5,034.50 

 

11,973.04 

 

8,987.70 

 

11,629.80 

 

15.564,90 

 

 

1.340,00 

 

Jumlah 1,550,490.80 

 

1,508,020.37 

 

1,555,934.20 

 

1,666,375.90 

 

1,903,026.60 

 

2.030.757,80 

 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik,2019 

Meskipun pendapatan negara dari pajak mengalami peningkatan, namun 

dalam target APBN setiap tahunya tidak pernah tercapai bahkan persentase 

realisasi penerimaanya cendrung menurun. Pada tahun 2014 realisasi 1.144 triliun 

atau 92,04% dari target 1.243 triliun, tahun 2015 realisasi 1.240 triliun atau 83,2% 

dari target 1.489 triliun , tahun 2016 realisasi 1.283 triliun atau 83,4% dari target 

1.539 triliun, tahun 2017 realisasi 1.147 triliun atau 89,4% dari target 1.283 triliun, 

tahun 2018 realisasi 1.315,9 triliun atau 92% dari target 1.424 triliun, tahun 2019 

realisasi 1.332,1 triliun atau 84,4% dari target 1.577,6 triliun (cnbc 

indonesia.com:2020). Adapun penyebabnya adalah kurangnya kesadaran wajib 

pajak dalam membayar pajak. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan 

(kemenkeu) mencatatkan realisasi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan 

hingga 1 april 2019 mencapai 11,309 juta wajib pajak. Realisasi itu mencakup 

wajib pajak orang pribadi dan badan. Secara persentase jumlah pelaporan itu 

setara 61,7% dari 18,334 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT 
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tahunan. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah 

(okezone.com:2019). 

Selain itu tax ratio suatu negara di pandang dapat menggambarkan tingkat 

agresivitas pajak dan tingkat kepatuhan pajak perusahaan yang beroperasi di 

wilayah suatu negara. Tax ratio adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap 

produk domestik bruto (pajak.go.id:2020). Berdasarkan informasi yang di 

keluarkan oleh kementerian keuangan dalam RAPBN 2019, tax ratio indonesia 

tahun 2014 sebesar 13,7%, tahun 2015 11,6%, tahun 2016 10,8%, tahun 2017 

sebesar 10,7%, tahun 2018 sebesar 11,6%, tahun 2019 sebesar 12,2% 

(kemenkeu.go.id:2020). Hal ini menunjukan bahwa tax ratio indonesia 

mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai 2017 dan baru mengalami kenaikan 

pada tahun 2018. Walaupun mengalami peningkatan. Tax ratio indonesia masih 

berada pada persentase 11,5% yang artinya masih berada di bawah standar 

negara-negara association of south east asia nations (ASEAN) dan organisation  

cooporation and development (OECD) (cnbc indonesia.com:2019) di mana rata - 

rata tax ratio negara - negara di kawasan asia tenggara sebesar 14,8% 

(kompas.com:2020). 

Pajak sendiri bagi perusahaan merupakan beban yang harus di bayar, karena 

pajak dapat mengurangi laba bersih yang di peroleh perusahaan dan perusahaan 

akan melakukan segala cara untuk mengefesiensikan pajak yang harus di 

bayarnya (Risma Cahyani, 2016). Dengan demikian hal tersebut mendorong 

perusahaan melakukan usaha dan strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang di 

tanggungnya, sehingga perusahaan cenderung di pandang telah melakukan 

tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah keinginan dan tindakan untuk 
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meminimalkan beban pajak dengan cara legal, ilegal, atau keduanya (Lanis dan 

Richardson, 2012). 

Terdapat banyak kasus di indonesia yang melibatkan wajib pajak badan, 

terutama yang berkaitan dengan meminimalkan beban pajak yang harus di 

bayarkan melalui berbagai cara. Fenomena penghindaran pajak terjadi pada tahun 

2018 yang di lakukan PT Adaro Energy Tbk dengan  melakukan akal-akalan 

pajak. Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di 

Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan 

sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga 

mereka bisa membayar pajak US$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 

ribu) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dalam 

konteks laporan Global Witness, Adaro disebut melakukan transfer pricing. 

Menurut Yustinus hal tersebut kategorinya masuk dalam tax avoidance. Karena 

secara legal memenuhi syarat, kalau skema Adaro ini bikin anak di Singapura, 

Coaltrade. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade 

Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu 

dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang 

dikenakan pajak di Indonesia lebih murah (detik.com:2019). 

Fenomena praktek penghindaran pajak juga dilakukan oleh anak perusahaan 

British American Tobacco (BAT) di Indonesia yakni PT Bentoel Internasional 

Investama Tbk pada tahun 2015. anak perusahaan BAT di Indonesia ini 

melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan pendapatanya keluar 

indonesia melalui dua cara yaitu melalui pinjaman intra-perusahaan antara 2013 
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dan 2015 serta pembayaran kembali ke inggris royalti, ongkos dan biaya IT. 

Bentoel banyak mengambil pinjaman antara 2013 dan 2015 dari perusahaan 

terkait di belanda yaitu Rothmants Fast East BV untuk pembiayaan ulang hutang 

bank dan membayar mesin dan peralatan. Skema pengalihan lainnya yang 

dilakukan oleh Bentoel yaitu melalui pembayaran royalti, ongkos dan layanan, 

dengan adanya perjanjian indonesia-inggris maka potongan pajak untuk royalty 

atas merek dagang sebesar 15% dari US$ 10,1 juta menjadi US$ 1,5 Juta 

(kontan.co.id : 2019). 

Kasus di atas memberi banyak bukti bahwa masih banyak perusahaan yang 

berusaha untuk melakukan agresivitas pajak untuk memanipulasi laba fiskal. 

Dengan melakukan agresivitas pajak  hal ini berdampak langsung terhadap 

penerimaan negara yang akhirnya berkurang dari yang sebelumnya. Menurut Erle 

dan Schon (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) tindakan agresivitas pajak 

di anggap sebagai kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. 

Winarti dan Sagala (2015). berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat 

pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas 

pajak perusahaan tersebut.semakin rendah tingkat pengungkapan CSR maka 

perusahaan di anggap agresif terhadap perencanaan pajaknya di banding  

banding perusahaan yang sadar sosial atau memiliki tingkat CSR lebih tinggi.  

Faktor lain yang di anggap mempengaruhi agresivitas pajak adalah leverage. 

tindakan yang dapat di lakukan oleh perusahaan dalam hal praktek penghindaran 

pajak salah satunya dengan melakukan leverage. (Kasmir, 2014) menyatakan 

bahwa  leverage merupakan kemampuan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

http://www.kontan.co.id/
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perusahaan di biayai oleh hutang. Artinya besarnya jumlah hutang yang di 

gunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika di bandingkan 

dengan menggunakan modal sendiri. 

Penyebab tinggi rendahnya agresivitas pajak perusahaan selain leverage 

adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi 

saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham 

biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan 

keputusan suatu perusahaan (Irwan Prasetyo dan Bambang Agus Pramuka, 2018). 

kepemilikan manajerial dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan 

saham oleh pihak manajemen, dimana pihak manajemen secara aktif ikut terlibat 

dalam pengambilan keputusan perusahaan (Fadhila, dkk, 2017). Kepemilikan 

manajerial ikut mempengaruhi keputusan perusahaan, salah satunya adalah 

keputusan perpajakan. Umumnya pihak manajemen akan cenderung untuk 

mempertahankan kelangsungan perusahaan melalui penciptaan laba, dimana hal 

ini akan berdampak pada beban pajak perusahaan yang semakin tinggi. Namun di 

sisi lain, kepemilikan manajerial bisa juga menjadi motivasi dalam melakukan 

tindakan agresivitas pajak sebagai upaya penghematan pajak perusahaan (Denny 

Wijaya dan Akhmad Saebani, 2019).  

Penyebab tinggi rendahnya agresivitas pajak perusahaan selain kepemilikan 

manajerial adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat mengatasi 

timbulnya biaya-biaya atas tanggung jawab sosial. Tingkat profitabilitas yang 

tinggi mencerminkan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba semakin 
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tinggi, sehingga entitas mampu untuk meningkatkan tanggung jawab social 

( Novita, 2016 ). 

Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabiitas yang tinggi akan selalu 

mentaati pembayaran pajak. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat 

profitabilitas rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak perusahaan guna 

mempertahankan asset perusahaan dari pada harus membayar pajak. Semakin 

tinggi nilai profitabilitas yang di miliki perusahaan maka semakin rendah tingkat 

agresivitas pajak yang di lakukan perusahaan (Novita. 2016).  

sebagaimana yang telah di jelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tindakan agresif 

perusahaan terhadap pajak yang harus dibayarkannya. Untuk itu peneliti 

mengambil empat variabel independen, yaitu corporate social responsibility, 

leverage,kepemilikan manajerial, dan profitabilitas yang dianggap dapat 

mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Denny Wijaya, dkk. (2019) dengan 

menambah variabel yang berkaitan dengan agresivitas yaitu profitabilitas. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ditunjukkan dengan 

penggunaan proksi yang berbeda dalam perhitungan agresivitas pajak perusahaan. 

Penelitian sebelumnya menggunakan proksi Cash Effective Tax Rate (CETR) 

untuk menghitung agresivitas pajak perusahaan sedangkan dalam penelitian ini 

digunakan proksi  Effective Tax Rate (ETR) untuk menghitung agresivitas pajak 

perusahaan.  

Terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang membahas hubungan 

antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak seperti Hasian Purba (2017) 
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yang menganalisis hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak, dan hasilnya 

menyebutkan bahwa CSR dan agresivitas pajak, hasilnya berpengaruh negatif. 

Namun hasil yang berbeda di tunjukkan pada penelitian Wilda Oktrian (2018) 

menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibiity berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. 

 Alasan lain di pilihnya leverage sebagai salah satu variabel independen 

adalah karena adanya perbedaaan hasil antara beberapa penelitian sebelumnya. 

Pada penelitian yang di lakukan oleh Mustika (2017), hasil penelitiannya 

membuktikan bahwa leverage tidak berpengaruh  signifikan terhadap agresivitas 

pajak perusahaan. Namun bertolak belaka dengan hasil penelitian yanng di 

lakukan oleh Fachry Musthofa (2019), yang menunjukkan bahwa leverage 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. 

Demikian pula alasan di pilihnyaa kepemilikan manajerial adalah karena 

adanya perbedaan hasil penelitian yang di lakukan oleh para peneliti sebelumnya. 

Pada penelitian yang di lakukan oleh  Atari (2016) menemukan bahwa pengaruh  

Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak adalah berpengaruh positif, 

namun bertolak belaka dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh  Novitasari 

(2017) dan Prasetyo dan Pramuka (2018) menunjukkan hasil sebaliknya bahwa 

pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak adalah tidak 

berpengaruh signifikan.    

Demikian pula alasan di pilihnya profitabilitas adalah karena adanya 

perbedaan hasil penelitian yang di lakukan oleh para peneliti sebelumnya.pada 

penelitian yang di lakukan oleh Niken Yodhia (2018) yang menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh  signifikan terhadap agresivitas pajak. namun 
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hasil yang berbeda dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Sri Ayem (2019) 

yang menunjukkan bahwa profitabilitas  berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap agresivitas pajak.. 

Objek dari penelitian ini yaitu menggunakan perusahaan manufaktur sub 

sektor makanan dan minuman. Alasan memilih sub sektor makanan dan minuman 

dalam penelitian  ini dikarenakan, data yang tersedia di BEI cukup 

lengkap,mudah di peroleh, akurat, dan dapat di pertanggung jawabkan. Alasan 

lainnya yaitu industri makanan dan minuman memiliki kontribusi terbesar yakni 

6,33% terhadap PDB nasional. Sedangkan industri kimia sebesar 2,9%, barang 

logam, komputer, dan mesin sebesar 2,08%, alat angkutan sebesar 1,76%, serta 

tekstil dan pakaian sebesar 1,13%  sehingga objek penelitian ini menggunakan 

sub sektor makanan dan minuman. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan mengambil judul: Pengaruh Corporate Social Responsibility 

(CSR), leverage, Kepemilikan Manajerial dan Profitabilitas terhadap 

Agresivitas Pajak ( Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur  Subsektor 

Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2014 - 2019).    

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat di rumuskan 

masalah yang akan di bahas, yaitu sebagai berikut: 
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1. Apakah Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada 

perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar 

di BEI tahun 2014-2019? 

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2019? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada 

perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar 

di BEI tahun 2014-2019?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka tujuan penulisan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), 

terhadap agresivitas pajak pada perusahaan secara parsial. 

2. Untuk menguji pengaruh leverage, terhadap agresivitas pajak pada 

perusahaan secara parsial. 

3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, terhadap agresivitas 

pajak pada perusahaan secara parsial. 

4. Untuk menguji pengaruh profitabilitas, terhadap agresivitas pajak pada 

perusahaan secara parsial. 
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5. Untuk menguji pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), 

leverage, kepemilikan manajerial, dan profitabilitas terhadap agresivitas 

pajak pada perusahaan secara simultan 

1.4  Manfaat Penelitian  

 Manfaat penelitian yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan. 

b. Di harapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi  

terhadap literatur  dan memunculkan ide-ide serta gagasan 

terbaru untuk penelitian berikutnya terkait dengan Corporate 

Social Responsibility (CSR), leverage, kepemilikan manajerial, 

dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. 

2. Manfaat bagi Praktisi 

a. Bagi perusahaan menjadi bahan pertimbangan terkait faktor 

faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak agar 

perusahaan dapat menghindari penyimpangan dalam 

menentukan besaran pajak yang harus di bayarkan pada negara.  

b. Bagi penulis, penelitian ini menjadi bahan referensi selanjutnya 

bagi peneliti sebagai sarana mengembangkan dan 

mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh selama kuliah 

khususnya mengenai perpajakan. 
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c. Bagi investor, sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk     

berinvestasi pada perusahaan yang taat pajak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

 

2.1.1  Pengertian Pajak 

 Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 

Tahun 1983 tentang ketentuaan umum dan tata cara perpajakan (KUP) 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 di gunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak Menurut Mardiasmo Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013)..Unsur ini memberikan 

pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela 

dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah 

merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan 

dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi 

masyarakat. 

2.1.2  Objek Pajak Penghasilan 

 Objek merupakan segala sesuatu kegiatan yang dapat menghasilkan 

kemampuan ekonomi baik berupa barang, jasa, maupun kegiatan lainya. Objek 

pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di 
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terima atau di peroleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari 

luar indonesia yang dapat di pakai untuk kosumsi atau menambah kekayaan wajib 

pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun. 

Penghasilan yang termasuk objek pajak berdasrakan pasal 4 (UU No.36 

Tahun 2008) adalah sebagai berikut: 

A. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang di 

terima atau di proleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan daam bentuk lainya, kecuali 

di tentukan lain dalam undang-undang berikut ini; 

1. Laba usaha 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan 

3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

termasuk: 

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 

persekutuan, dan badan lainya sebagai pengganti saham atau 

penyertaan modal. 

b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang 

saham,sekutu, atau anggota yang di peroleh perseroan, 

persekutuan, dan badan lainya. 

c. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau 

seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, 

atau permodalan dalam perusahaan pertambangan 
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4. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

5. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden 

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian 

sisa hasil usaha koperasi. 

6. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 

7. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

8. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 

9. Premi asuransi. 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

11. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

12. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai pada jumlah 

tertentu yang di tetapkan dengan peraturan pemerintah. 

13. Iuran yang di terima atau di peroleh perkumpulan dari anggotanya 

yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas. 

14. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

di kenakan pajak 

15. Penghasilan dari usaha berbasis syariah 

16. Imbalan bunga sebagaimana di maksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

17. Surplus bank indonesia. 

B. Penghasilan di bawah ini dapat di kenai pajak bersifat final: 



 

16 

 

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainya, bunga 

obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang di 

bayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 

b. Penghasilan berupa hadiah undian; 

c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainya, transaksi 

derivatif yang di perdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan 

saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan 

pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau 

bangunan, usaha jasa konstruksi, real estate, dan persewaan tanah 

dan/ atau bangunan; 

e. Penghasilan tertentu lainya, yang di atur dengan atau berdasarkan 

peraturan pemerintah. 

2.1.3  Pengurang Penghasilan 

 Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap, di tentukan berdasarkan penghasilan bruto di kurangi dengan 

pengeluaran tertentu. Pengeluaran tersebut di namakan beban. Biaya-biaya yang 

di perbolehkan sebagai pengurang berdasarkan pasal 6 (UU Nomor 36 Tahun 

2008).  

A. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap, di tentukan berdasarkan penghasilan bruto di kurangi biaya 

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk; 

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 

kegiatan usaha, antara lain; 
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1. Biaya pembelian bahan 

2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, 

gaji, honorium, bonus, gratifikasi yang di berikan dalam 

bentuk uang; 

3. Bunga, sewa, dan royalty 

4. Biaya perjalanan 

5. Biaya pengolahan limbah 

6. Premi asuransi 

7. Biaya promosi dan penjualan yang di atur dengan atau 

berdasarkan peraturan menteri keuangan; 

8. Biaya administrasi 

9. Pajak kecuali pajak penghasilan; 

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana di 

maksud pada pasal 11 dan pasal 11A 

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendirianya telah di sahkan oleh 

menteri keuangan. 

d. Kerugian kerana penjualan atau pengalihan harta yang di miliki dan di 

gunakan dalam perusahaan atau yang di miliki untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan. 

e. Kerugian selisih kurs mata uang asing. 

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang di lakukan di 

indonesia. 
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g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan. 

h. Piutang yang nyata-nyata yidak dapat di tagih, dengan syarat; 

1. Telah di bebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil 

2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang tidak dapat di 

tagih kepada direktorat jenderal pajak. 

3. Telah di serahkan perkara penagihan ke pengadilan negeri atau 

instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya 

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan 

utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah di 

publikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya 

pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah di hapuskan untuk 

jumlah utang tertentu. 

4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 

penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebaimana di 

maksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaanya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. 

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 

ketentuanya di atur dengan peraturan pemerintah 

j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang di 

lakukan di indonesia yang ketentuanya di atur dengan peraturan 

pemerintah. 

k. Biaya pembangunan insfrastruktur sosial yang ketentuanya di atur 

dengan peraturan pemerintah; 
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l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuanya di atur dengan 

peraturan pemerintah; 

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuanya di 

atur dengan peraturan pemerintah 

B. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana di maksud 

pada ayat (1) di dapat kerugian, kerugian tersebut di kompensasikan 

dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 

dengan 5 (lima) tahun. 

C. Kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri di berikan 

pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak sebagimana di maksud 

dalam pasal 7. 

2.2  Agresivitas pajak 

 Beban pajak yang terlalu besar yang ditanggung oleh perusahaan akan 

membuat perusahaan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan biaya pajak 

yang dikeluarkan. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah tax planning. 

 Tax planning merupakan salah satu tindakan yang dilakukan manajemen 

perusahaan guna untuk memperkecil pengeluaran pajak oleh perusahaan (Amiliya 

Yulfa, 2019).  

Hlaing (dalam Winda, 2015) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai 

kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha untuk 

mengurangi tingkat pajak yang efektif. Ridha dan Martani (2014) agresivitas 

pajak adalah tindakan yang tidak hanya dari ketidakpatuhan wajib pajak terhadap 

peraturan perpajakan, namun juga berasal dari aktivitas penghematan yang sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 
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agresivitas pajak yang dilakukan suatu perusahaan diantaranya yaitu Corporate 

Social Responsibility, leverage, kepemilikan manajerial dan profitabilitas. 

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. Dengan demikian dapat disimpulkan, semakin tinggi tingkat 

pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan perusahaan tidak 

melakukan tindakan agresivitas pajak (Army Thesa Napitu dan Christophorus 

Heni Kurniawan, 2016).  

Faktor berikutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah tingkat 

utang (leverage). Rasio leverage menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh 

perusahaan untuk membayai aktivitas operasinya, dimana dalam penggunaannya 

menimbulkan biaya tetap bagi perusahaan (Mayangsari, 2015). Apabila 

perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan 

menimbulkan beban bunga yang tinggi kepada kreditur (Denny Wijaya dan 

Akhmad Saebani, 2019). Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum 

kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan 

menjadi berkurang. Oleh karena itu leverage berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak menurut (Surbakti 2012 dalam Nilasari, 2018). 

Faktor berikutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah kepemilikan 

manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang 

dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki 

oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu 

perusahaan (irwan prasetyo dan bambang agus pramuka, 2018). Semakin besar 
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proporsi kepemilikan saham manajerial di dalam perusahaan, maka pihak 

manajemen cenderung lebih giat untuk memperhatikan kepentingan pemegang 

saham dan membuat risiko perusahaan semakin kecil (denny wijaya dan akhmad 

saebani, 2019). Dengan demikian kepemilikan manajemen memiliki pengaruh 

terhadap agresivitas pajak.    

Faktor berikutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah 

profitabilitas. Menurut Napitu dan Kurniawan (2016), perusahaan yang 

mempunyai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan harus menyiapkan pajak 

yang akan dibayar sebesar pendapatan yang diperoleh. Jadi, semakin besar laba 

suatu perusahaan, besarnya pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin besar 

sehingga agresivitas pajak akan semakin tinggi dengan cara meminimalkan nilai 

Effective Tax Rate. 

Cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak yaitu 

dengan menggunakan proksi Effective Tax Rates (ETR). ETR digunakan karena di 

nilai menjadi indikator adanya agresivitas pajak apabila memiliki ETR yang 

mendekati nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka 

semakin tinggi tingkat agresvitas pajak. ETR yang rendah menunjukkan beban 

pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak (Muhammad Risky 

Andrianto dan Achmad Fadjar, 2017).  

Dapat di simpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan bagian dari 

manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak. Dimana jika di kaitkan dengan 

penghindaran atau penggelapan pajak, perencanaan agresivitas pajak lebih 

mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal dalam 

upaya untuk mengurangi pajak yang harus di bayarkan perusahaan. Namun 
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terdapat perbedaan antara penghindaran dan agresivitas pajak yaitu dalam 

agresivitas pajak kegiatan perencanaan untuk mengurangi pajak terhutang di 

lakukan dengan lebih agresive (Bunga Kurnia, 2017). Sedangkan penghindaran 

merupakan perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan 

transaksi wajib pajak (WP) supaya hutang pajak berada dalam jumlah minimal 

tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (suandy, 2008 dalam Nilasari 

2018). 

Adapun pelanggaran terhadap agresivitas pajak dalam pandangan islam 

tertera pada Q.S. annisa: 29 

ُم  ْك ِن م تََزاض م م  ُموَنم تنَجاَرةمً َعنك م تَ م أَنك م إنَلَّ لن م بنالكبَاطن ُم ك م بَيكَْ ُم ك َوالَ ِك لموام أَ ْموام ََلم تَأككم َِ يَنم آ  يَام أَيَُّهام الَّذن

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan 

harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. 

Dari tafsir ibnu katsir: Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang 

beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara 

yang batil, yakni melalui usaha yang tidak di akui oleh syariat, seperti dengan cara 

riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut 

dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada 

lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara'.  

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk tidak memakan 

harta sesama dengan jalan yang batil. Agresivitas pajak  adalah perbuatan 

memakan harta sesama dengan jalan yang batil karena dengan sengaja tidak 

mengeluarkan pajak dengan sebenarnya. Dengan melakukan agresivitas pajak, 

pelaku bisnis tidak lagi memperhatikan etika dalam menjalankan kegiatan 
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bisnisnya. Sehingga kegiatan bisnis yang sesuai dengan etika bisnis Islam tidak 

tercapai.  

2.2.1  Faktor-faktor Tindakan Agresivitas Pajak 

  Menurut Suandy (2008:2) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi 

wajib pajak untuk melakukan tindakan pajak agresif, antara lain : 

1.  Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar jumlah pajak yang 

harus dibayar oleh wajib pajak, maka kecenderungan wajib pajak untuk 

melakukan pelanggaran pajak semakin besar. 

2.  Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap 

fiskus, maka semakin besar kecenderungan untuk melakukan 

pelanggaran. 

3.  Besarnya sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap 

pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk 

melakukan pelanggaran. 

2.3  Corporate Social Responsibility (CSR) 

 Salah satu motivasi utama perusahaan atau organisasi bisnis adalah 

meningkatkan keuntungan. Namun bisnis yang di jalankan dengan melanggar 

prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai moral cendrung tidak produktif dan 

inefesiensi. manajemen yang tidak memperhatikan dan tidak menerapkan 

nilai-nilai moral, hanya berorentasi pada laba (tujuan) jangka pendek, tidak akan 

mampu survive dalam jangka panjang. Dengan meningkatnya peran swasta antara 

lain pasar bebas, privatisasi, dan globalisasi maka swasta semakin luas 

berinteraksi dan bertanggung jawab serta memiliki tanggung jawab dengan 

masyarakat dan pihak lain (Bunga Kurnia, 2017). 
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Fahmi (2014) dalam Hamizah (2018) Corporate Social Responsibility 

(CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam 

pengembangan ekonomi yang berkelanjutan degan memperhatikan tanggung 

jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian 

terhadap aspek ekonomi,sosial, dan lingkungan.Yang salah satunya 

pengembangan program-program sosial perusahaan berupa bantuan fisik, 

pelayanan kesehatan, pembangunan, dan sebagainya. Pelaksanaan CSR 

merupakan wujud partisipasi dan perhatian perusahaan terhadap peningkatan 

kesejahtraan masyarakat secara luas yang berdampak positif bagi 

keberlangsungan  hidup perusahaan ( Juniati Gunawan, 2017 ).     

2.3.1  CSR Disclosure Indexs 

  Di Indonesia, sampai sejauh ini belum ada standar khusus yang mengatur 

tentang pelaporan pertanggungjawaban sosial (CSR disclosure). Hal ini 

disebabkan karena sulitnya mengukur biaya dan manfaat sosial perusahaan di 

masa depan. Sehingga perusahaan dapat merancang sendiri bentuk pelaporan 

pertanggungjawaban sosialnya pada publik (Anisa, 2018). 

Pada umumnnya perusahaan menggunakan konsep dari GRI (Global 

Reporting Initiative) sebagai acuan dalam penyusunan pelaporan CSR. Konsep 

pelaporan CSR yang di gagas oleh GRI adalah konsep sustainability report yang 

muncul sebagai akibat adanya konsep sustainability development (Sudana dan 

Arlindania, 2011 dalam Anisa, 2018). Indiktor yang dapat digunakan untuk 

mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah indikator yang 

di pakai Yintayani (2011) dalam Risma Cahyani (2016) yang telah di sesuaikan 

dengan peraturan Bapepam No. VIII . G . 2 dan digunakan secara umum di dunia 
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yaitu global reporting initiative atau GRI 3.1 karena lebih sesuai dengan keadaan 

perusahaan di Indonesia. Dimana pengungkapan CSR-nya masih bersifat umum 

dan belum rinci. 

Item-item tersebut dibagi menjadi tujuh kategori, yaitu lingkungan (13 item), 

kategori energi (7 item), kategori kesehatan dan keselamatan tenaga kerja (8 item), 

kategori lain-lain tenaga kerja (29 item), kategori produk (10 item), kategori 

keterlibatan masyarakat (9 item), dan kategori umum 2 item. Sehingga jumlah 

item yang di harapakan di ungkapkan perusahaan manufaktur adalah sebanyak 78 

item. 

2.4  Leverage 

 Leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau 

saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk 

memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. 

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan hubungan antara utang 

perusahaan dan modal ataupun aset (Harahap, 2016). Rasio leverage 

menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayai 

aktivitas operasinya, dimana dalam penggunaannya menimbulkan biaya tetap bagi 

perusahaan (Mayangsari, 2015). Apabila perusahaan memiliki sumber dana 

pinjaman tinggi, maka perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang tinggi 

kepada kreditur (Denny Wijaya dan Akhmad Saebani, 2019).  

Berdasarkan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia, sesuai dengan 

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008, mengatur bahwa bunga 

pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya sehingga semakin besar utang 
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perusahaan guna menghemat beban pajak maka perusahaan tersebut dianggap 

semakin agresif terhadap pajak. 

2.5  Kepemilikan Manajerial 

 Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki 

oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh 

manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu 

perusahaan (irwan prasetyo dan bambang agus pramuka, 2018). Semakin besar 

proporsi kepemilikan saham manajerial di dalam perusahaan, maka pihak 

manajemen cenderung lebih giat untuk memperhatikan kepentingan pemegang 

saham dan membuat risiko perusahaan semakin kecil (denny wijaya dan akhmad 

saebani, 2019). 

Dengan begitu kepemilikan manajerial bisa diharapkan dapat membuat 

pihak manajemen untuk mengesampingkan kepentingannya pribadi agar tidak 

terjadi tax aggressive. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh 

manajerial pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi terjadinya agresivitas 

pajak(Atari, 2016) . 

2.6  Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah cerminan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba 

dengan gambaran kemampuan perusahaan. Alat ukur manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan di lihat dari laba perusahaan di sebut juga dengan 

profitabilitas. ROA merupakan rasio yang mengukur profitabilitas.  

Pihak manajemen akan menunjukkan adanya efesiensi apabila rasio 

profitabilitas tinggi. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas 

aset dalam memperoleh keuntungan bersih (Kurniasih dan Sari, 2013 dalam 
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Bunga Kurnia, 2017). Tingkat profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan daya 

saing antar perusahaan. Perusahaan yang menghasikan laba tinggi akan 

melakukan ekspansi yang kemudian membuka investasi baru terkait dengan 

perusahaan induknya. Laba merupakan salah satu faktor penentu beban pajak. 

Semakin tinggi laba yang di hasilkan oleh suatu perusahaan maka semakin tinggi 

beban pajak yang akan di bayarkan, sehingga perusahaan cendrung melakukan 

agresivitas pajak agar pajak tersebut tidak mengurangi terlalu banyak laba yang di 

hasilkan perusahaan. 

2.7  Teori Legitimasi 

 Teori legitimasi merupakan teori yang menjelaskan bahwa pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan untuk mendapatkan legitimasi dari 

masyarakat dimana perusahaan berada sehingga perusahaan dapat menjalankan 

kegiatan usahanya (Prasista dan Setiawan, 2016). Perusahaan semakin menyadari 

bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan 

dengan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi (Yoehana, 

2013).  

Hal ini sejalan dengan legitimacy theory yang menyatakan bahwa 

perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatanya 

berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai 

kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt,CA.1994 

dalam Yoehana.2013).  

Legitimacy theory menyatakan bahwa organisasi harus secara terus-menerus 

mencoba meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan 

norma-norma masyarakat (Rustiani, 2011). Salah satunya dapat ditunjukkan 
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dengan ketaatan membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan  tarif yang berlaku 

tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak yang dapat merugikan banyak pihak  ( 

Suriana,dkk, 2018 ). 

Teori legitimasi menyiratkan mengenai peningkatan kesadaran dan 

kekhawatiran masyarakat, bahwa perusahaan akan mengambil langkah-langkah 

untuk memastikan kegiatan dan kinerja mereka agar dapat di terima masyarakat. 

Laporan tahunan mungkin di gunakan untuk memperkuat persepsi masyarakat 

tentang tanggung jawab manajemen terhadap masalah lingkungan Atau alternatif 

untuk mengalihkan perhatian dari situasi lingkungan yang merugikan patten     

( I Dewa Ayu Intan Pradnyadari, 2015).   

2.8  Teori Stakeholder  

 Teori stakeholder mengemukakan bahwa perusahaan tidak hanya 

bertangung jawab pada kesejahtraan perusahaan saja, melainkan harus memiliki 

tanggung jawab sosial dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang 

terkena dampak dari tindakan atau kebijakan strategi perusahaan (Diyah dan 

Supriadi, 2015:123) dalam Bunga Kurnia, 2017). Suatu perusahaan di katakan 

sukses bila dapat menyeimbangkan antar berbagai kepentingan dari stakeholder. 

Teori stakeholder juga menjelaskan perusahaan tidak hanya bertanggung 

jawab pada stakeholdernya saja tapi juga pihak luar yang menunjang 

keberlangsungan perusahaan yaitu pemerintah dan lingkungan sosial atau 

masyarakat, usaha perusahaan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat yaitu 

dengan melakukan kegiatan CSR. Apabila perusahaan semakin banyak 

mengungkapkan kegiatan CSR kepada publik maka perusahaan tersebut dapat di 

sebut sebagai perusahaan yang peduli lingkungan, maka seharusnya perusahaan  
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juga bertanggung jawab kepada pihak pemerintah dengan membayar pajak sesuai 

ketentuan perpajakan tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga dana 

yang terkumpul dari pajak dapat di salurkan pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan pembangunan nasional dengan maksimal ( Nughraha, 2015 ).  

2.9  Teori Agensi 

 Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan antara 

pemilik saham (principal) dan pengelola perusahaan (agent). 

Teori agensi muncul ketika ada sebuah perjanjian hubungan kerja antara 

principle yang memiliki wewenang dengan agent atau pihak yang di beri 

kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Manajer (agent) memiliki kewajiban 

memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan 

(principle) karena manajer di anggap lebih memahami dan mengetahui keadaan 

perusahaan yang sebenarnya. Namun terkadang manajer tidak melaporkan 

keadaan perusahaan yang sebenarnya (Anisa, 2018). 

Tindakan tersebut di lakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara 

pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat menimbulkan konflik yang dapat 

merugikan perusahaan. Konflik antara perusahaan dan manajemen juga dapat 

berdampak  kepada permasalahan yang melibatkan pemerintah, salah satunya 

adalah penghindaran pajak. Manajemen yang cenderung ingin meningkatkan 

keuntungan perusahaan atau laba bersihnya akan menggunakan banyak cara, salah 

satunya agresivitas pajak dan hal ini terjadi karena pemisahan antara kepemilikan 

dan manajemen. Hal ini belum tentu di setujui perusahaan, karena pemilik 

cenderung tidak ingin perusahaan mendapat akibat fatal ketika melakukan 

agresivitas pajak (Risma Cahyani, 2016). 
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2.10  Penelitian Terdahulu 

  Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi 

bahan perbandingan untuk penulis dalam melakukan penelitian ini, di antaranya 

sebagai berikut: 

Table 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Dan 

Metodologi 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 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 

Metode penelitian ini 

menggunakan 

analisis linear 

berganda 

Hasil peneltian ini 

menunjukkkan 

bahwa Corporate 

social responsibility 

dan profitabilitas 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap agresivitas 

pajak.  
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2 Lanis dan 

Richardson 

(2013) 

Corporate social 

responsibiliy and 

tax aggressiveness: 

an empirial 

analysis 

Variabel independen: 

agresivitas pajak 

(ETR) 

Variabel dependen: 

CSR 

Menggunakan 

analisis regresi Tobit 

Memberikan bukti 

empiris bahwa 

semakin tinggi 

tingkat 

pengungkapan CSR 

suatu perusahaan, 

semakin rendah 

tingkat agresivitas 

pajak yang di 

lakukan 

 

 

 

 

3 Nurfadilah, 

Mulyati 

Henny, 

Purnamasari 

Merry dan 

Niar 

Hastri(2017) 

Pengaruh Leverage, 

Ukuran Perusahaan 

dan Kualitas Audit 

Terhadap 

Penghindaran Pajak 

(studi empiris pada 

manufaktur dalam 

sektor industri 

barang konsumsi 

yang terdaftar di 

BEI periode 

2011-2015.) 

Variabel independen: 

leverage, ukuran 

perusahaan, dan 

kualitas audit 

Variabel dependen: 

penghindaran pajak 

Leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

Pajak. Ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran 

pajak. Sedangkan 

Kualitas Audit 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran 

pajak. 
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4 Bani, N.N 

dan Wahyu, 

M. (2015). 

Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility, 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage, dan 

capital intensity 

terhadap agresivitas 

pajak(studi empiris 

pada perusahaan 

non keuangan yang 

terdaftar di bursa 

efek indonesia 

2012-2013) 

Variabel independen: 

corporate social 

responsibility, 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage, dan capital 

intensity 

Variabel dependen: 

agresivitas pajak 

Corporate Social 

Responsibility,Ukur

an 

perusahaan,leverag

e,berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap agresivitas 

pajak.. 

Profitabilitas 

berpengaruh positif 

terhadap agresivitas 

pajak. dan capital 

itensity 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadap agresivitas 

pajak 

5 Mustika 

(2017) 

Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility, 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage, capital 

intensity dan 

kepemilikan 

keluarga terhadap 

agresivitas pajak. 

(Studi empiris pada 

perusahaan 

pertambangan dan 

pertanian yang 

terdaftar di bursa 

efek indonesia  

tahun 2012-2014) 

Variabel independen 

adalah Corporate 

Social Responsibility, 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas, 

Leverage, Capital 

Intensity, dan 

kepemilikan keluarga 

Sedangkan variabel 

dependen adalah 

agresivitas  pajak. 

penelitian ini 

menggunakan regresi 

berganda 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah CSR, dan 

kepemilikan 

keluarga 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak 

sedangkan ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage,dan 

capital intensity 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak  
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6 Denny 

Wijaya dan 

Akhmad 

Saebani 

(2019) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility, 

Leverage, Dan 

Kepemilikan 

Manajerial 

Terhadap 

Agresivitas Pajak 

Variabel independen: 

Corporate Social 

Responsibility, 

Leverage, Dan 

Kepemilikan 

Manajerial 

Variabel dependen: 

Agresivitas Pajak 

penelitian ini 

menggunakan regresi 

berganda  

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap CETR. 

Leverage tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

CETR. 

Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap CETR 

7 Rizalul 

Fikri, (2018)  

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage Dan 

Financial Distress 

Terhadap Tax 

Aggressiveness 

(Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Di 

Bursa Efek 

Indonesia (Bei) 

Tahun 2014-2016). 

variabel independen: 

profitabilitas, 

leverage dan 

financial distress  

variabel dependen: 

tax aggressiveness 

analisis regresi linier 

berganda 

hasil dari penelitian 

ini adalah 

profitabilitas dan 

financial distress 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

tax aggressiveness 

dan leverage 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tax aggressiveness 
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8 Rafiqah Ratu 

(2018) 

pengaruh Corporate 

Social 

Responsibility, 

leverage, 

kepemilikan 

mayoritas, dan 

corporate 

governance 

terhadap agresivitas 

pajak (studi empiris 

pada perusahaan 

pertambangan dan 

pertanian yang 

terdaftar di bei 

tahun 2014-2016) 

Variabel independen: 

Corporate Social 

Responsibility, 

Leverage, 

kepemilikan 

mayoritas, dan 

corporate governance 

variabel dependen: 

agresivitas pajak 

 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah Corporate 

Social 

Responsibility dan 

kepemilikan 

mayoritas, tidak 

berpengaruh 

terhadap agresivitas 

pajak. 

leverage dan 

corporate 

goverance 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak  

9 Firman Jaya 

(2018) 

Pengaruh 

Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, Capital 

Intencity Dan 

Pengungkapan 

Corporate Social R 

Esponsibility 

Terhadap 

Agresivitas Pajak 

(Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Sektor 

Perdagangan, Jasa 

Dan Investasi Yang 

Terdaftar Di Bei 

2013-2016) 

Variabel Independen: 

Likuiditas, 

Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Capital 

Intencity Dan 

Pengungkapan 

Corporate Social R 

Esponsibility 

Variabel Dependen: 

Agresivitas Pajak 

Hasil Penelitian Ini 

Adalah Likuiditas, 

Profitabilitas Dan 

Ukuran Perusahaan 

Berpengaruh 

Secara Positif 

Terhadap 

Agresivitas Pajak 

Sedangkan capital 

intensity Dan 

Corporate Social 

Responsibility 

Berpengaruh 

Secara Negative 

Terhadap 

Agresvitas Pajak  
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10 Winarsih, 

Nik Amah, 

M. Agus 

Sudrajat 

(2019) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas, Dan 

Leverage Terhadap 

Agresivitas Pajak 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Pertambangan 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia (Bei) 

Tahun 2014-2017) 

Variabel Independen: 

Likuiditas, 

Profitabilitas, Dan 

leverage 

Variabel Dependen: 

Agresivitas Pajak 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

profitabilitas 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak. 

Sedangkan variabel 

likuiditas yang 

diproksikan 

menggunakan rasio 

lancar (current 

ratio) dan leverage 

yang diproksikan 

menggunakan debt 

to assets ratio tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak. 

 

2.11  Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah di uraikan 

di atas, maka maka terbentuklah kerangka dalam penelitian ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), 

Leverage,  kepemilikan manajerial, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak 

Dalam penelitian ini dapat di jelaskan atau di gambarkan bagaimana 

hubungan antara variabel independen (x) dengan variabel dependen (y). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Corporate Social 

Responsibility (CSR) (x1), Leverage (x2),  kepemilikan manajerial (x3) dan 

profitabilitas (x4). Sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
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agresivitas pajak (y). Berikut merupakan gambaran kerangka berfikir dalam 

penelitian ini: 

 

  

 

(H1) 

(H2) 

(H3) 

(H4) 

 

 

   

(H5) 

   

2.12  Hipotesis Penelitian    

 

2.12.1  Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas 

Pajak 

  Corporate social responsibility merupakan proses pengkomunikasian 

dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap 

kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara 

keseluruhan (kuriah, H. L 2016). Dalam teori legitimasi di nyatakan bahwa 

perusahaan akan mendapatkan legitimasi jika kegiatan perusahaan sesuai dengan 

nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat.  

Dengan demikian semakin tinggi tingkat pengungkapan  CSR yang di 

lakukan oleh perusahaan, di harapkan perusahaan tersebut semakin tidak agresif 

terhadap pajak. dalam penelitian ini dapat kita kaitkan dengan pembayaran pajak, 

Corporate Social 

Responsibility(CSR)(X1

) 

Leverage (X2) 

Kepemilikan manajerial 

(X3) 

Agresivitas Pajak (Y) 

Profitabilitas (X4) 
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pajak merupakan pungutan wajib yang dipungut dari wajib pajak pribadi maupun  

badan, perusahaan yang memiliki kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan 

sekitar akan taat dalam membayarkan pajaknya, karena pajak yang dipungut akan 

di realisasi kan untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, 

sekolah dan lainnya, sehingga fasilitas tersebut dapat digunakan oleh semua 

masyarakat yang ada, dengan adanya kesadaran peduli lingkungan sekitar, 

program CSR tersebut akan meminimalisir tingkat terjadinya tindakan 

penghindaran pajak. Terdapat perbedaan hasil  penelitian sebelumnya yang 

membahas hubungan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak seperti 

Yoehana (2013) yang menganalisis hubungan antara CSR dengan agresivitas 

pajak, dan hasilnya menyebutkan bahwa CSR dan agresivitas pajak, dan hasilnya 

berpengaruh negatif. Hal ini menunjukan semakin banyak perusahaan 

mengungkapkan CSR nya maka akan semakin rendah tingkat penghindaran yang 

akan di lakukan oleh perusahaan, hal ini dapat di ukur dari nilai ETR. ETR dan 

tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin 

rendah nilai ETR semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan (Sugitha dan Supadmi, 2016) .  

H1: Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak. 

2.12.2  Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak  

  Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan 

hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. 

rasio leverage menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk 

membiayai aktivitas operasinya, dimana dalam penggunaannya menimbulkan 
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biaya tetap bagi perusahaan (Mayangsari, 2015). Apabila perusahaan memiliki 

sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan menimbulkan beban bunga 

yang tinggi kepada kreditur ( Denny Wijaya dan Akhmad Saebani, 2019). Besar 

kecilnya hutang pada perusahan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang 

dibayar perusahaan. Hal ini karena beban bunga dari hutang dapat di kurangkan 

dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi kecil.  

Hasil penelitian yang di lakukan oleh  para peneliti sebelumnya. Pada 

penelitian yang di lakukan oleh Fachry Musthofa (2019), yang menunjukkan 

bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak 

perusahaan. perusahaan menggunakan utang untuk membiayai investasi, 

kaitannya dengan perpajakan, perilaku ini dikarenakan bunga diklasifikasikan 

sebagai beban tetap yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak, sehingga 

dengan adanya utang memberikan hubungan positif pada aktivitas agresivitas 

pajak perusahaan. Dari penelitian terdahulu maka dapat di rumuskan hipotesis 

yang kedua sebagai berikut. 

H2: Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

2.12.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak 

  Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki 

oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh 

manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu 

perusahaan (irwan prasetyo dan bambang agus pramuka, 2018). Semakin besar 

proporsi kepemilikan saham manajerial di dalam perusahaan, maka pihak manajen 

cenderung lebih giat untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham dan 



 

39 

 

membuat risiko perusahaan semakin kecil (denny wijaya dan akhmad saebani, 

2019). 

Oleh karena itu, manajer memiliki kesempatan untuk memperoleh laba yang 

lebih banyak. Agar laba perusahaan lebih banyak dan manajerial memperoleh 

bonus yang banyak juga, maka manajer akan menggunakan cara-cara untuk 

memangkas beban yang dapat menaikkan nilai laba. Salah satu caranya yaitu 

dengan mengurangi jumlah beban pajaknya. Manajer akan melakukan 

pengurangan jumlah pajak demi menaikkan laba perusahaan (Sari et al., 2017). 

    Semakin banyak saham yang dimiliki manajerial, maka semakin tinggi juga 

tindakan manajer agresif dalam perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Atari 

(2016) menghasilkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif 

terhadap agresivitas pajak. Rohmansyah (2017) menemukan bahwa kepemilikan 

manajerial dengan arah positif berpengaruh pada agresivitas pajak. Jadi, besarnya 

kepemilikan manajerial didalam perusahaan membuat manajerial dapat 

memanfaatkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak agar mendapatkan  

laba yang lebih besar. Dari penelitian terdahulu maka dapat di rumuskan hipotesis 

yang ketiga sebagai berikut. 

H3: kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap aresivitas pajak. 

2.12.4  Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak 

  Profitabilitas merupakan kemampuan pengelolaan perusahaan untuk 

memproleh keuntungan dari operasional perusahaan. Perusahaan menganggap 

pajak sebagai tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan 

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan di prediksi melakukan tindakan yang 

dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Profitabilitas adalah dasar pengenaan 
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pajak bagi perusahaan semakin tinggi laba yang di hasilkan perusahaan maka 

semakin tinggi beban pajak yang akan di bayarkan sehingga perusahaan cendrung 

melakukan tindakan agresivitas pajak (Sri Ayem dan Afik Setyadi, 2019).  

hasil penelitian yang di lakukan oleh para penelitian sebelumnya. Pada 

penelitian yang di lakukan oleh Tika Hari Astuti (2018) yang menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketika perusahaan mengalami keuntungan yang tinggi maka 

perusahaan akan mudah untuk membayar pajak namun perusahaan yang sulit 

memperoleh labanya akan cenderung untuk melakukan tindakan agresif dalam 

penghindaran pajak seperti agresivitas pajak. 

H4: Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

H5 : Corporate social responsibility(CSR), leverage, kepemilikan manajerial, 

dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Dan Sumber Data 

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang tidak di kumpulkan sendiri oleh peneliti misalnya 

publikasi dan lain sebagainya. Data penelitian ini berupa laporan keuangan yang 

di terbitkan oleh perusahaan subsektor makanan dan minuman yang go publik 

yang di publikasikan melalui bursa efek indonesia (BEI). 

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan selama 

tahun 2014 sampai 2019 yang di keluarkan perusahaan sampel Pada penelitian, 

peneliti mengambil data dan laporan keuangan yang di publikasikan melalui bursa 

efek indonesia (BEI).  

 3.1.1  Populasi Dan Sampel 

3.1.2  Populasi 

 Menurut Sugiono (2016) populasi adalah generalisasi yang teerdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian yang dipelajari kemudian ditarik penelitiannya. 

Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah seleruh perusahaan 

manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek 

indonesia (BEI) selama lima priode, yaitu tahun 2014-2019.  
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 3.1.3  Sampel  

Pengambilan sampel dalam peneitian ini di lakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Menurut Sugiono (2016) purposive sampling adalah 

teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan 

tujuan penelitian serta agar diperoleh sampel yang representative sesuai dengan 

kriteria-kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan untuk 

menentukan sampel yaitu : 

1.  Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama 

priode penelitian yaitu tahun 2014 -2019. 

2.  Perusahaan yang memiliki saham manajerial selama priode 2014-2019. 

3.  Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama priode 2014-2019 

4.  Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang memiliki informasi terkait 

variabel penelitian.   

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

Kriteria-kriteria Jumlah 

Jumlah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI tahun 2014 -2019 

24 

Perusahaan yang   tidak terdaftar di BEI selama 6 tahun 

berturut-turut (2014-2019) 

(6) 

Perusahaan yang  tidak  memiliki saham manajerial 

selama priode 2014-2019 

(7) 

Perusahaan yang  mengalami kerugian selama priode 

2014-2019 

(5) 

Total 6 

(Sumber data : Data olahan) 
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Setelah melakukan seleksi pemilihan sampel sesuai kriteria yang telah 

ditetapkan, maka diperoleh sebanyak 6 perusahaan yang memiliki kriteria sampel. 

Sehingga banyaknya sampel yang dapat diteliti selama enam tahun yaitu sebanyak 

36 sampel. Berikut nama-nama perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian 

ini: 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1.  INDF Indofood CBP Sukses Makmur. Tbk 

2.  MYOR Mayora Indah. Tbk 

3.  SKBM Sekar Bumi. Tbk 

4.  SKLT Sekar Laut. Tbk 

5.  STTP Siantar Top. Tbk 

6.  ULTJ Ultra Jaya Milk Industry. Tbk 

   

3.2  Metode Pengumpulan Data 

Menurut  Sukandarrumudi (2006), ada beberapa metode yang di gunakan 

untuk mengumpulkan data yaitu, dokumentasi dan metode studi pustaka. 

Pemilihan metode pengumpulan data di tentukan oleh masalah, waktu, tenaga dan 

biaya yang tersedia. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan 

dengan: 

1. Dokumentasi 

Yaitu mengumpulkan data dengan mencatat dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian, terutama yang berhubungan dengan variabel yang di teliti. 
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2. Metode studi pustaka  

Yaitu dengan  melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai 

literatur pustaka  seperti majalah, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan 

penelitian. 

3.3  Variabel Penelitian Dan Pengukuran 

 Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen 

dan variabel dependen. 

3.3.1 Variabel Independen  

Variabel independen yaitu variabel yang menjadi penyebab terjadinya  atau 

yang mempengaruhi variabel terikat (dependen). Variabel independen yaitu 

Corporate Social Responsibility (XI), Leverage (X2), profitabilitas (X3), 

kepemilikan menejerial (X4) dan variabel dependen yaitu agresivitas pajak (Y). 

3.3.1.1 Corporate Social Responsibility (X1) 

 Variabel dalam penelitian ini diproksikan ke dalam pengungkapan CSR. 

Penelitian ini menggunakan check list yang mengacu pada indikator 

pengungkapan yang digunakan oleh Sembiring (2006) dalam Yintayani (2011) 

yang telah di sesuaikan dengan peraturan Bapepam No. VIII. G. 2 dan digunakan 

secara umum di dunia yaitu global reporting initiative atau GRI 3.1 karena lebih 

sesuai dengan keadaan perusahaan di Indonesia. dimana pengungkapan CSR-nya 

masih bersifat umum dan belum rinci. 

Item-item tersebut dibagi menjadi tujuh kategori, yaitu lingkungan (13 item), 

kategori energi (7 item), kategori kesehatan dan keselamatan tenaga kerja (8 item), 

kategori lain-lain tenaga kerja (29 item), kategori produk (10 item), kategori 

keterlibatan masyarakat (9 item), dan kategori umum 2 item. Sehingga jumlah 
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item yang di harapakan di ungkapkan perusahaan manufaktur adalah sebanyak 78 

item. 

Pengukuran ini di lakukan dengan mencocokkan item pada checklist dengan 

item yang di ungkapkan perusahaan. Apabila item y di ungkapkan maka di 

berikan nilai 1, jika item y tidak di ungkapkan maka di berikan nilai 0 pada check 

list. Setelah mengidentifikasi item yang di ungkapkan oleh perusahaan dalam 

laporan tahunan, serta mencocokkan pada check list, hasil pengungkapan item 

yang di peroleh dari setiap perusahaan di hitung indeksnya dengan proksi CSRI 

(Risma Cahyani, 2016). Adapun rumus untuk menghitung CSRI sebagai berikut: 

 

CSRli= ∑ 𝑋𝑦i 

  ni 

keterangan 

CSRIi  :indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan perusahaan i 

∑ 𝑋𝑦i  :nilai 1= jika item y di ungkapkan; 0 = jika item y tidak di 

ungkapkan. 

 

Ni  :jumlah item untuk perusahaan i, ni≤ 78 

 

3.3.1.2 Leverage (X2) 

 Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana (source of funds) oleh 

perusahaan yang mengeluarkan biaya tetap agar dapat meningkatkan keuntungan 

potensial bagi pemegang saham (Sartono, 2008: 257). 
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Leverage merupakan suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan 

aktiva yang mempunyai beban tetap dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan 

untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan 

Leverage menggambarkan proporsi total kewajiban perusahaan terhadap 

total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan 

pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. leverage dihitung dengan 

total kewajiban dibagi dengan total aset (Agus Purwanto, 2016). 

 

        Total Utang 

LEV: 

        Total Asset 

 

3.3.1.3  Kepemilikan Manajerial (X3) 

   Menurut Efendi (2013), kepemilikan manajerial adalah persentase 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. 

Pemisahan kepemilikan saham dan pengawasan perusahaan akan menimbulkan 

benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen. Benturan 

kepentingan antara pemegang saham dan pihak menajemen akan meningkat 

seiring dengan keinginan pihak manajemen untuk meningkatkan kemakmuran 

pada diri mereka sendiri.Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan 

manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan ini 

kedudukan manajer sejajar dengan pemegang saham. 

Kepemilikan Manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Tingkat 

kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan 



 

47 

 

keputusan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun 

yang dinyatakan dalam persentase. Menurut Riduwan dan Sari (2013), 

pengukuran kepemilikan manajerial dirumuskan:  

 

        Jumlah saham manajerial 

  KM =                          X 100 

        Jumlah saham yang beredar 

3.3.1.4  Profitabilitas (X4) 

   Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari kegiatan operasional perusahaan. Profitabilitas di ukur 

menggunkan ROA yang mencerminkan kemampuan manajemen perusahaan 

dalam menghasilkan laba. karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam 

mengelola aktiva. Pengelolaan aktiva baik modal sendiri maupun dari modal 

pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola 

aset (Rinaldi, 2015).  

     Laba bersih setelah pajak 

ROA=                        X 100% 

       Total asset 

3.3.2  Variabel Dependen 

 Variabel dependen adalah variabel yang nilainya di pengaruhi oleh 

variabel bebas (independent). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk 

meminimalkan beban 
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pajak yang di bayar dengan cara legal, ilegal atau kedua-duanya. Ada beberapa 

proksi dalam pengukuran agresivitas pajak. Adapun proksi utama yang di gunakan  

dalam penelitian ini adalah  Effective Tax Rate (ETR) sesuai dengan proksi 

penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (Muhammad Risky Andrianto dan 

Achmad Fadjar, 2017) yang di hitung dari : 

                      Beban Pajak Penghasilan 

 ETR:=                     

               Laba Sebelum Pajak 

3.4  Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam 

perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program 

pengolah data statistik yang dikenal dengan Eviews 10. Eviews dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah yang berbentuk time-series, cross section, dan data 

panel. Karena Eviews mampu mengakomodir ketiga kebutuhan tersebut. Analisis 

yang dilakukan oleh program Eviews tidak hanya berupa masalah statistik biasa, 

namun Eviews juga mampu menyelesaikan untuk kasus-kasus ekonometrik yang 

cukup komplek. Keunggulan Eviews sendiri adalah pada kemampuannya untuk 

menyelesaikan kasus time-series, meskipun tetap dapat mengolah data cross 

section dan data panel. (Krisna, 2016).  Metode-metode yang digunakan yaitu: 

3.5  Statistik Deskriptif  

 Statistik deskriptif memberikan gambaran dan deskripsi suatu data yang di 

lihat rata-rata , standar deviasi, varian maksimum, minimum,sum, range, kurtosis, 

dan skewnnes (Ghozali, 2013). Statistik deskriptif di maksudkan untuk 

memberikan gambaran mengenai distribusi dan prilaku data sampel tersebut.    
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3.6  Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik yang dilakukan ada 4, yaitu:   

3.6.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Walaupun normalitas suatu data tidak selalu diperlukan dalam 

analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel 

berdistribusi normal. Jika variabel tidak terdistribusi secara normal maka hasil uji 

statistik akan terdegradasi (Ghozali, 2013).  

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

uji grafik histogram dan grafik p-plot serta uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji 

normalitas menggunakan grafik histogram dilakukan dengan melihat bentuk 

grafiknya. Apabila grafik histogram berbentuk simetris, tidak condong ke kiri atau 

ke kanan, maka dapat dikatakan bahwa data telah terdistribusi secara normal. 

Sebaliknya, jika grafik histogram condong ke kiri atau ke kanan maka data tidak 

tersebar dengan normal. Pada grafik p-plot, data dikatakan normal apabila 

titik-titik residual tersebar dan berhimpit disekitar garis diagonal. Sedangkan uji 

Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis:   

H0  : Data residual berdistribusi normal  

HA  : Data residual tidak berdistribusi normal   

Level signifikan yang digunakan adalah 0,05. Data berdistribusi normal jika 

nilai Asymp.Sig.(2-tailed) hasil perhitungan dalam komputer lebih dari 0,05 

(Ghozali, 2013). 
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3.6.2  Uji  Multikolonieritas  

 Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). 

Multikolonieritas adalah situasi adanya variabel-variabel bebas diantara satu sama 

lain. Model regresi yang baik  seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam 

model regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2013) :  

a) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat 

tinggi, tetapi secara individual tidak banyak variabel independen yang 

memengaruhi variabel dependen secara signifikan).  

b) Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (di atas 0,95) 

maka merupakan indikasi adanya multikolineraritas.  

c) Melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).  

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk melihat multikolinearitas adalah nilai 

Tolerance = 0,10 atau sama dengan nilai  IF = 10. 

3.6.3 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali, 2013).  

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk 

menguji asumsi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson 

(DW). Kriteria yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi adalah d U< DW< (4-dU).  
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3.6.4 Uji Heterokedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat 

ketidaksamaan varian antar nilai residual (error) (Ghozali, 2013). Data yang ideal 

adalah yang tidak menyalahi asumsi heteroskedastisitas, yaitu tidak terdapat 

ketidaksamaan varian antar nilai residual (error). Untuk menguji asumsi 

heteroskedastisitas digunakan grafik scatterplot dan uji Glejser.  

Data yang tidak menyalahi asumsi heteroskedastisitas akan membentuk 

grafik scatterplot yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Titik-titik 

residual pada grafik  scatterplot akan menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Dalam uji Glejser data yang memenuhi asumsi heteroskedastisitas 

akan menunjukan probabilitas signifikansi masing-masing _ariable independen di 

atas 0,05 , begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2013). 

3.7  Pemilihan Model Data Panel 

3.7.1  Model Data Panel 

 Terdapat tiga pendekatan dalam proses mengestimasi regresi data panel 

yang dapat digunakan yaitu pooling Least Square (model Common Effect), model 

Fixed Effect, dan model Random effect. 

a.  Common Effect 

  Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan individu) merupakan 

teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini karena 

hanya dengan mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa 

melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat digunakan metode 

Ordinary Least Square (OLS) dalam mengestimasi data panel. 

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi individu maupun 
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waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai 

kurun waktu, dengan mengkombinasikan data time series dan data cross section 

tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model persamaan 

regresinya adalah: 

Yit= β0 + β1X1it+ β2X2it + …. + βndit+ eit 

b.  Fixed Effect 

 Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa disbut 

dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect adalah teknik 

mengestimaasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk 

menangkap adanya perbedaa intersep. Pengertian Fixed Effect  ini didasarkan 

adanya perbedaan intersep antar perusahaan maupun intersepnya sama antar 

waktu. Di samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi 

(slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model Fixed Effect dengan teknik 

Least Square Dummy Variabel (LSDV). 

Least Square Dummy Variabel (LSDV) adalah regresi Ordinary Least 

Square (OLS) dengan variabel dummy dengan intersep diasumsikan berbeda antar 

perusahaan. Variabel dummy ini sangat berguna dalam menggambarkan efek 

perusahaan investasi. Model Fixed Effect dengan Least Square Dummy Variabel 

(LSDV) dapat ditulis sebagai berikut: 

Yit= β0 + β1X1it+ β2X2it + ...... + βndit+ eit 

c.  Random Effect 

 Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya derajat 

kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan mengurangi efisiensi parameter. 
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Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan estimasi 

Random Effect. Pendekatan estimasi Random Effect ini menggunakan variabel 

gangguan (error terms). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan 

antar waktu dan antar perusahaan. penulisan konstan dalam model Random Effect 

tidak lagi tetap, tetapi bersifat random sehingga dapat ditulis dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Yit= β0 + β1X1it+ β2X2it + ...... + βndit+ μi 

3.7.2 Pemilihan Model 

Dari ketiga model yang telah diestimasikan akan dipilih model mana yang 

paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat 

dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) 

berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu: F Test (Chow Test), Hausman 

Test dan langrangge Multiplier (LM) Test. 

a. F Test (Chow Test) 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common Effect dan 

metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut: 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Fixed Effet 

Jika nilai p-value cross section Chi Square < a =5%, atau probability (p-value) F 

Test < a =5% maka H0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa metode yang 

digunakan adalah metode fixed effect. Jika nilai p-value cross section Chi Square 

 a =5%, atau probability (p-value) F Test  a =5% maka H0 diterima atau 

dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode common effect 
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b. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode Random Effect 

atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

H0 : Metode random effect 

H1 : Metode fixed effect  

Jika nilai p-value cross section random < a=5% maka H0 ditolak atau metode 

yang digunakan adalah metode fixed effect. Tetapi, jika nilai p-value cross section 

random  a=5% maka H0 diterima atau metode yang digunakan adalah metode 

random effect. 

c. Uji LM Test 

Uji LM digunakan untuk memilih model random effect  atau model common 

effect yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi squares 

dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Ketentuan 

pengambilan keputusan pada uji LM ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Random Effect 

Jika nila LM statistik lebih besar nilai kritis chi-square, maka kita menolak 

hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah random 

effect. Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai statistik chi-squares sebagai nilai kritis, 

maka kita menerima hipotesis nol.  Artinya Estimasi random effect dengan 

demikian tidak dapat digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode 

common effect. 
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3.8  Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 

keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang 

dilakukan menggunakan analisis regresi data panel. 

3.8.1 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel dapat didefenisikan sebagai gabungan antara data silang 

(cross-section) dengan data runtut waktu (time series). Nama lain dari data panel 

adalah pool data, kombinasi data cross-section dan time series, micropanel data, 

longitudinal data, analisis even history  dan analisis cohort. Menurut secara 

umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan interep dan slope 

koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh 

karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi 

yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya. 

Persamaan regresi data panel sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

Y   = agresivitas pajak 

X1   = corporate social responsibility 

X2   = leverage 

X3   = kepemilikan manajerial  

X4   = profitabilitas 

α   = Konstanta 

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 
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e   = Eror atau Variabel gangguan 

β1, β2, β3, β4  = Koefisien regresi  

3.8.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi (R2) ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah independen yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2013)

  

3.8.3 Uji Statistik F 

Uji Statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). 

Uji Statistik F dapat ditentukan dengan melihat nilai F hitung atau signifikansinya 

(sig.) yang terdapat pada tabel ANOVA. Kriteria yang digunakan untuk Uji 

Statistik F yaitu:   

a) Ho ditolak, Ha diterima yaitu bila nilai sig.-F kurang dari tingkat signifikan 

0,05 berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen atau  

b) Ho diterima dan Ha ditolak yaitu bila nilai sig.-F lebih dari tingkat signifikan 

0,05 berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen.   
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3.8.4  Uji Statistik t  

  Uji Statistik t bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Uji 

statistik t dapat ketahui dengan melihat nilai t hitung atau nilai signifikansi (sig.) 

masing-masing variabel independen yangter dapat dalam tabel coefficient. Kriteria 

yang digunakan untuk Uji Statistik t yaitu:   

a) Ho ditolak dan Ha diterima yaitu bila nilai signifikan kurang dari tingkat 

signifikan 0,05 berarti variabel independen secara individual berpengaruh 

terhadap variabel dependen atau, 

b) Ho diterima dan Ha ditolak yaitu bila nilai signifikan lebih dari tingkat 

signifikan 0,05 berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependend. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social 

responsibility, leverage, kepemilikan manajerial, dan profitabilitas terhadap 

agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2014-2019. Berdasarkan 

hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Corporate social responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap 

agresivitas pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa besar atau kecilnya 

perusahaan mengungkapkan corporate social Responsibility tidak 

mempengaruhi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. 

2. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. 

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar leverage yang di miliki 

perusahaan akan mempengaruhi dan meningkatkan agresivitas pajak 

perusahaan. 

3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya kepemilikan 

manajerial tidak dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan 

agresivitas pajak. 

4. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 

Hasil ini menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya profitabilitas tidak 

dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. 
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5. Corporate social responsibility, leverage, kepemilikan manajerial, dan 

profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap agresivitas 

pajak. 

5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat di usulkan saran yang di harapkan 

akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya: 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat di jadikan acuan bagi manajemen 

perusahaan dalam membuat kebijakan dan menjadi informasi yang dapat 

membantu manajemen dalam memberikan keputusan mengenai penerapan 

perpajakan 

2. Di sarankan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman 

untuk berhati-hati dalam melakukan agresivitas pajak yang berlebihan agar 

tidak di kategorikan dalam penggelapan pajak. Perusahaan lebih berhati-hati 

dalam melakukan tingkat hutang yang berlebihan agar tidak tergolong 

dalam penghindaran pajak atau pun penggelapan pajak. 

3. Bagi investor, dengan penelitian ini di harapkan investor agar lebih selektif 

lagi dalam memilih perusahaan yang akan di jadikan tempat investasi dan 

mengkaji terlebih dahulu bagaimana kinerja suatu perusahaan serta tetap 

mematuhi peraturan tentang perpajakan.     

4. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI, Hal ini di karenakan pada 

penelitian ini hanya menjadikan satu sektor yaitu manufaktur subsektor 

makanan dan minuman. 
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5. Di sarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model  

dan indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil yang di dapat 

menjadi lebih generalisasi. 
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LAMPIRAN DATA VARIABEL  AGRESIVITAS PAJAK 

ETR= BEBAN PAJAK PENGHASILAN / LABA SEBELUM PAJAK 

No. Perusahaan Tahun Beban Pajak Penghasilan Laba Sebelum Pajak ETR 

1 INDF 2014 Rp          1.828.217.000.000  Rp         6.229.297.000.000  0,2935 

    2015 Rp          1.730.371.000.000  Rp         4.962.084.000.000  0,3487 

    2016 Rp          2.532.747.000.000  Rp         7.385.228.000.000  0,3429 

    2017 Rp          2.497.558.000.000  Rp         7.594.822.000.000  0,3289 

    2018 Rp          2.485.115.000.000  Rp         7.446.966.000.000  0,3337 

    2019 Rp          2.846.668.000.000  Rp         8.749.397.000.000  0,3254 

2 MYOR 2014 Rp             119.876.262.161  Rp           529.701.030.755  0,2263 

    2015 Rp           390.261.637.241  Rp         1.640.494.765.801  0,2379 

    2016 Rp          457.007.141.573  Rp         1.845.683.269.238  0,2476 

    2017 Rp           555.930.772.581  Rp         2.186.884.603.474  0,2542 

    2018 Rp           621.507.918.551  Rp         2.381.942.198.855  0,2609 

    2019 Rp           665.062.374.247  Rp         2.704.466.581.011  0,2459 

3 SKBM 2014 Rp           20.645.137.227  Rp           109.761.131.334  0,1881 

    2015 Rp            13.479.285.258  Rp            53.629.853.878  0,2513 

    2016 Rp             8.264.494.258  Rp            30.809.950.308  0,2682 

    2017 Rp             5.880.557.363  Rp            31.761.022.154  0,1852 

    2018 Rp             4.932.821.175  Rp            20.887.453.647  0,2362 

    2019 Rp             1.206.032.677  Rp              5.163.201.735  0,2336 

4 SKLT 2014 Rp             7.063.322.474  Rp            23.544.037.458  0,3000 

    2015 Rp              7.309.446.375  Rp            27.376.238.223  0,2670 

    2016 Rp             4.520.085.462  Rp            25.166.206.536  0,1796 

    2017 Rp             4.399.850.008  Rp            27.370.565.356  0,1608 

    2018 Rp             7.613.548.091  Rp            39.567.679.343  0,1924 

    2019 Rp             11.838.578.678  Rp            56.782.206.578  0,2085 

5 STTP 2014 Rp             44.299.638.031  Rp           167.765.041.979  0,2641 

    2015 Rp             46.300.197.602  Rp           232.005.398.773  0,1996 

    2016 Rp             43.569.590.674  Rp           217.746.308.540  0,2001 

    2017 Rp             58.521.739.769  Rp           288.545.819.603  0,2028 

    2018 Rp             69.605.764.156  Rp           324.694.650.175  0,2144 

    2019 Rp            124.452.770.582  Rp           607.043.293.422  0,2050 

6 ULTJ 2014 Rp             91.996.013.563  Rp           375.356.927.774  0,2451 

    2015 Rp            177.575.035.200  Rp           700.675.250.229  0,2534 

    2016 Rp            222.657.146.910  Rp           932.482.782.652  0,2388 

    2017 Rp            316.790.000.000  Rp         1.035.192.000.000  0,3060 

    2018 Rp            247.411.000.000  Rp           949.018.000.000  0,2607 

    2019 Rp            339.494.000.000  Rp         1.375.359.000.000  0,2468 
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LAMPIRAN DATA VARIABEL  CORPORATE SOCIAL 

RESPOSIBILITY 

CSRi= ∑ Xyi / ni 

No. Perusahaan Tahun ∑ Xyi Ni CSRi 

1 INDF 2014 18 73 0,2466 

    2015 19 73 0,2603 

    2016 19 73 0,2603 

    2017 19 73 0,2603 

    2018 20 73 0,2740 

    2019 20 73 0,2740 

2 MYOR 2014 12 73 0,1644 

    2015 12 73 0,1644 

    2016 13 73 0,1781 

    2017 13 73 0,1781 

    2018 13 73 0,1781 

    2019 14 73 0,1918 

3 SKBM 2014 9 73 0,1233 

    2015 9 73 0,1233 

    2016 10 73 0,1370 

    2017 10 73 0,1370 

    2018 9 73 0,1233 

    2019 9 73 0,1233 

4 SKLT 2014 9 73 0,1233 

    2015 9 73 0,1233 

    2016 10 73 0,1370 

    2017 9 73 0,1233 

    2018 10 73 0,1370 

    2019 10 73 0,1370 

5 STTP 2014 5 73 0,0685 

    2015 5 73 0,0685 

    2016 5 73 0,0685 

    2017 5 73 0,0685 

    2018 6 73 0,0822 

    2019 6 73 0,0822 

6 ULTJ 2014 9 73 0,1233 

    2015 9 73 0,1233 

    2016 10 73 0,1370 

    2017 11 73 0,1507 

    2018 10 73 0,1370 

    2019 10 73 0,1370 
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LAMPIRAN DATA VARIABEL  LEVERAGE 

LEV= TOTAL UTANG / TOTAL ASET 

No. Perusahaan Tahun Total Utang Total Aset LEV 

1 INDF 2014  Rp  44.710.509.000.000   Rp  85.938.885.000.000  0,5203 

    2015  Rp  48.709.933.000.000   Rp  91.831.526.000.000  0,5304 

    2016  Rp  38.233.092.000.000   Rp  82.174.515.000.000  0,4653 

    2017  Rp  41.298.111.000.000   Rp  88.400.877.000.000  0,4672 

    2018  Rp  46.620.996.000.000   Rp  96.537.796.000.000  0,4829 

    2019  Rp  41.996.071.000.000   Rp  96.198.559.000.000  0,4366 

2 MYOR 2014  Rp  6.190.553.036.545   Rp  10.291.108.029.334  0,6015 

    2015  Rp   6.148.255.759.034   Rp  11.342.715.686.221  0,5420 

    2016  Rp   6.657.165.872.077   Rp  12.922.421.859.142  0,5152 

    2017  Rp   7.561.503.434.179   Rp  14.915.849.800.251  0,5069 

    2018  Rp   9.049.161.944.940   Rp  17.591.706.426.634  0,5144 

    2019  Rp   9.137.978.611.155   Rp  19.037.918.806.473  0,4800 

3 SKBM 2014  Rp     331.624.254.750   Rp     649.534.031.113  0,5106 

    2015  Rp     420.396.809.051   Rp     764.484.248.710  0,5499 

    2016  Rp     633.267.725.358   Rp   1.001.657.012.004  0,6322 

    2017  Rp     599.790.014.646   Rp   1.623.027.475.045  0,3696 

    2018  Rp     730.789.419.438   Rp   1.771.365.972.009  0,4126 

    2019  Rp     784.562.971.811   Rp   1.820.383.352.811  0,4310 

4 SKLT 2014  Rp     178.206.785.017   Rp     331.574.891.637  0,5375 

    2015  Rp     225.066.080.248   Rp     377.110.748.359  0,5968 

    2016  Rp     272.088.644.079   Rp     568.239.939.951  0,4788 

    2017  Rp     328.714.435.982   Rp     636.284.210.210  0,5166 

    2018  Rp     408.057.718.435   Rp     747.293.725.435  0,5460 

    2019  Rp     410.463.595.860   Rp     790.845.543.826  0,5190 

5 STTP 2014  Rp     882.610.280.834   Rp   1.700.204.093.895  0,5191 

    2015  Rp     910.758.598.913   Rp   1.919.568.037.170  0,4745 

    2016  Rp   1.167.899.357.271   Rp   2.336.411.494.941  0,4999 

    2017  Rp     957.660.374.836   Rp   2.342.432.443.196  0,4088 

    2018  Rp     984.801.863.078   Rp   2.631.189.810.030  0,3743 

    2019  Rp     733.556.075.974   Rp   2.881.563.083.954  0,2546 

6 ULTJ 2014  Rp     651.985.807.625   Rp   2.917.083.567.355  0,2235 

    2015  Rp     742.490.216.326   Rp   3.539.995.910.248  0,2097 

    2016  Rp     749.966.146.582   Rp   4.239.199.641.365  0,1769 

    2017  Rp     978.185.000.000   Rp   5.175.896.000.000  0,1890 

    2018  Rp     780.915.000.000   Rp   5.555.871.000.000  0,1406 

    2019  Rp     953.283.000.000   Rp   6.608.422.000.000  0,1443 
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LAMPIRAN DATA VARIABEL  KEPEMILIKAN MANAJERIAL 

KM= JUMLAH SAHAM MANAJERIAL / JUMLAH SAHAM BEREDAR 

No. Perusahaan Tahun Saham Manajerial Saham Beredar KM 

1 INDF 2014 1.380.020 8.780.426.500 0,0002 

    2015 1.380.020 8.780.426.500 0,0002 

    2016 1.380.020 8.780.426.500 0,0002 

    2017 1.380.020 8.780.426.500 0,0002 

    2018 1.461.020 8.780.426.500 0,0002 

    2019 1.380.020 8.780.426.500 0,0002 

2 MYOR 2014 225.687.000 894.347.989 0,2523 

    2015 5.638.834.400 22.358.699.725 0,2522 

    2016 5.638.834.400 22.358.699.725 0,2522 

    2017 5.638.834.400 22.358.699.725 0,2522 

    2018 5.638.834.400 22.358.699.725 0,2522 

    2019 5.638.834.400 22.358.699.725 0,2522 

3 SKBM 2014 29.253.200 936.530.894 0,0312 

    2015 30.232.885 936.530.894 0,0323 

    2016 30.232.885 936.530.894 0,0323 

    2017 38.087.991 1.726.003.217 0,0221 

    2018 38.304.991 1.726.003.217 0,0222 

    2019 38.304.991 1.726.003.217 0,0222 

4 SKLT 2014 864.000 690.740.500 0,0013 

    2015 1.668.640 690.740.500 0,0024 

    2016 1.938.640 690.740.500 0,0028 

    2017 4.603.391 690.740.500 0,0067 

    2018 5.687.044 690.740.500 0,0082 

     2019 5.687.044 690.740.500 0,0082 

5 STTP 2014 41.494.100 1.310.000.000 0,0317 

    2015 41.790.800 1.310.000.000 0,0319 

    2016 41.750.800 1.310.000.000 0,0319 

    2017 41.750.800 1.310.000.000 0,0319 

    2018 42.744.400 1.310.000.000 0,0326 

    2019 42.744.400 1.310.000.000 0,0326 

6 ULTJ 2014 516.776.500 2.888.382.000 0,1789 

    2015 517.156.900 2.888.382.000 0,1790 

    2016 331.828.800 2.888.382.000 0,1149 

    2017 2.847.304.260 11.553.528.000 0,2464 

    2018 3.986.948.900 11.553.528.000 0,3451 

    2019 3.967.948.900 11.553.528.000 0,3434 
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  LAMPIRAN DATA VARIABEL PROFITABILITAS 

ROA= LABA BERSIH SETELAH PAJAK / TOTAL ASET 

No. Perusahaan Tahun Laba Bersih Total Aset ROA 

1 INDF 2014  Rp    5.146.323.000.000   Rp  85.938.885.000.000  0,0599 

    2015  Rp    3.709.501.000.000   Rp  91.831.526.000.000  0,0404 

    2016  Rp    5.266.906.000.000   Rp  82.174.515.000.000  0,0641 

    2017  Rp    5.097.264.000.000   Rp  88.400.877.000.000  0,0577 

    2018  Rp    4.961.851.000.000   Rp  96.537.796.000.000  0,0514 

    2019  Rp    5.902.729.000.000   Rp  96.198.559.000.000  0,0614 

2 MYOR 2014  Rp      409.824.768.594   Rp  10.291.108.029.334  0,0398 

    2015  Rp    1.250.233.128.560   Rp  11.342.715.686.221  0,1102 

    2016  Rp    1.388.676.127.665   Rp  12.922.421.859.142  0,1075 

    2017  Rp    1.630.953.830.893   Rp  14.915.849.800.251  0,1093 

    2018  Rp    1.760.434.280.304   Rp  17.591.706.426.634  0,1001 

    2019  Rp    2.039.404.206.764   Rp  19.037.918.806.473  0,1071 

3 SKBM 2014  Rp       89.115.994.107   Rp     649.534.031.113  0,1372 

    2015  Rp       40.150.568.620   Rp     764.484.248.710  0,0525 

    2016  Rp       22.545.456.050   Rp   1.001.657.012.004  0,0225 

    2017  Rp       25.880.464.791   Rp   1.623.027.475.045  0,0159 

    2018  Rp       15.954.632.472   Rp   1.771.365.972.009  0,0090 

    2019  Rp          957.169.058   Rp   1.820.383.352.811  0,0005 

4 SKLT 2014  Rp       16.480.714.984   Rp     331.574.891.637  0,0497 

    2015  Rp       20.066.791.849   Rp     377.110.748.359  0,0532 

    2016  Rp       20.646.121.074   Rp     568.239.939.951  0,0363 

    2017  Rp       22.970.715.348   Rp     636.284.210.210  0,0361 

    2018  Rp       31.954.131.252   Rp     747.293.725.435  0,0428 

    2019  Rp       44.943.627.900   Rp     790.845.543.826  0,0568 

5 STTP 2014  Rp      123.465.403.948   Rp   1.700.204.093.895  0,0726 

    2015  Rp      185.705.201.171   Rp   1.919.568.037.170  0,0967 

    2016  Rp      174.176.717.866   Rp   2.336.411.494.941  0,0745 

    2017  Rp      216.024.079.834   Rp   2.342.432.443.196  0,0922 

    2018  Rp      255.088.886.019   Rp   2.631.189.810.030  0,0969 

    2019  Rp      482.590.522.840   Rp   2.881.563.083.954  0,1675 

6 ULTJ 2014  Rp      283.360.914.211   Rp   2.917.083.567.355  0,0971 

    2015  Rp      523.100.215.029   Rp   3.539.995.910.248  0,1478 

    2016  Rp      709.825.635.742   Rp   4.239.199.641.365  0,1674 

    2017  Rp      718.402.000.000   Rp   5.175.896.000.000  0,1388 

    2018  Rp      701.607.000.000   Rp   5.555.871.000.000  0,1263 

    2019  Rp    1.035.865.000.000   Rp   6.608.422.000.000  0,1567 
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HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Sample: 2014 2019     

      
      

 

Agresivitas 

Pajak 
CSR Leverage 

Kepemilikan 

Manajerial 
Profitabilitas 

      
       Mean  0.248710  0.150685  0.438287  0.091848  0.079339 

 Maximum  0.348719  0.273973  0.632220  0.345085  0.167475 

 Minimum  0.160751  0.068493  0.140557  0.000157  0.000526 

 Std. Dev.  0.048915  0.059666  0.136301  0.115133  0.045298 

      

 Observations  36  36  36  36  36 

 

 
 

HASIL ASUMSI KLASIK 

1. Hasil Uji Normalitas 

0
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Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2019

Observations 36

Mean       2.41e-17

Median   0.001937

Maximum  0.071790

Minimum -0.067242

Std. Dev.   0.032167

Skewness   0.080954

Kurtosis   3.111016

Jarque-Bera  0.057808

Probability  0.971510

 

2. Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 X1 X2 X3 X4 

     
     X1  1.000000  0.179754 -0.007834 -0.187349 

X2  0.179754  1.000000 -0.421477 -0.632796 

X3 -0.007834 -0.421477  1.000000  0.575996 

X4 -0.187349 -0.632796  0.575996  1.000000 
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3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 1.531956     Prob. F(4,31) 0.2173 

Obs*R-squared 5.941680     Prob. Chi-Square(4) 0.2035 

Scaled explained SS 6.316126     Prob. Chi-Square(4) 0.1768 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Sample: 1 36    

Included observations: 36   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.032546 0.022722 1.432360 0.1620 

CSR -0.072327 0.061064 -1.184439 0.2452 

Leverage 0.022742 0.033783 0.673172 0.5058 

Kepemilikan Manajerial -0.034774 0.038058 -0.913713 0.3679 

Profitabilitas -0.061375 0.113489 -0.540798 0.5925 

     
     R-squared 0.165047     Mean dependent var 0.023552 

Adjusted R-squared 0.057311     S.D. dependent var 0.021544 

S.E. of regression 0.020918     Akaike info criterion -4.768211 

Sum squared resid 0.013564     Schwarz criterion -4.548278 

Log likelihood 90.82780     Hannan-Quinn criter. -4.691449 

F-statistic 1.531956     Durbin-Watson stat 1.522364 

Prob(F-statistic) 0.217269    
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4. Hasil Uji Autokorelasi 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.518896     Prob. F(2,29) 0.2359 

Obs*R-squared 3.413485     Prob. Chi-Square(2) 0.1815 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Sample: 1 36    

Included observations: 36   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.005577 0.036948 0.150942 0.8811 

CSR 0.005475 0.099172 0.055209 0.9564 

Leverage -0.010282 0.056297 -0.182641 0.8564 

Kepemilikan Manajerial -0.001334 0.061393 -0.021736 0.9828 

Profitabilitas -0.023555 0.182940 -0.128756 0.8984 

RESID(-1) 0.212534 0.181719 1.169575 0.2517 

RESID(-2) -0.265973 0.185181 -1.436287 0.1616 

     
     R-squared 0.094819     Mean dependent var -7.72E-18 

Adjusted R-squared -0.092460     S.D. dependent var 0.032167 

S.E. of regression 0.033621     Akaike info criterion -3.774681 

Sum squared resid 0.032780     Schwarz criterion -3.466775 

Log likelihood 74.94427     Hannan-Quinn criter. -3.667214 

F-statistic 0.506299     Durbin-Watson stat 2.131142 

Prob(F-statistic) 0.798450    
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HASIL PEMILIHAN MODEL DATA PANEL 

 

1. Hasil Model Common 

 

Dependent Variable: Agresivitas Pajak   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2019   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 0.168698 0.037128 4.543731 0.0001 

CSR 0.633603 0.099777 6.350167 0.0000 

Leverage -0.040640 0.055201 -0.736213 0.4671 

Kepemilikan Manajerial -0.031472 0.062186 -0.506096 0.6164 

Profitabilitas 0.066044 0.185440 0.356149 0.7241 

     
     R-squared 0.567563     Mean dependent var 0.248710 

Adjusted R-squared 0.511764     S.D. dependent var 0.048915 

S.E. of regression 0.034179     Akaike info criterion -3.786172 

Sum squared resid 0.036214     Schwarz criterion -3.566239 

Log likelihood 73.15110     Hannan-Quinn criter. -3.709410 

F-statistic 10.17167     Durbin-Watson stat 1.425909 

Prob(F-statistic) 0.000022    
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2. Hasil Model Fixed 

 

Dependent Variable: Agresivitas Pajak   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2019   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 0.031362 0.127884 0.245239 0.8082 

CSR 0.845999 0.697858 1.212279 0.2363 

Leverage 0.199967 0.097231 2.056610 0.0499 

Kepemilikan Manajerial 0.069028 0.147034 0.469467 0.6426 

Profitabilitas -0.051861 0.194524 -0.266604 0.7919 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.709381     Mean dependent var 0.248710 

Adjusted R-squared 0.608782     S.D. dependent var 0.048915 

S.E. of regression 0.030595     Akaike info criterion -3.905819 

Sum squared resid 0.024338     Schwarz criterion -3.465953 

Log likelihood 80.30475     Hannan-Quinn criter. -3.752294 

F-statistic 7.051586     Durbin-Watson stat 1.231825 

Prob(F-statistic) 0.000042    
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3. Hasil Uji Chow 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic d.f. Prob. 

     
     Cross-section F 2.537539 (5,26) 0.0535 

Cross-section Chi-square 14.307302 5 0.0138 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: Agresivitas Pajak   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2019   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.168698 0.037128 4.543731 0.0001 

CSR 0.633603 0.099777 6.350167 0.0000 

Leverage -0.040640 0.055201 -0.736213 0.4671 

Kepemilikan Manajerial -0.031472 0.062186 -0.506096 0.6164 

Profitabilitas 0.066044 0.185440 0.356149 0.7241 

     
     R-squared 0.567563     Mean dependent var 0.248710 

Adjusted R-squared 0.511764     S.D. dependent var 0.048915 

S.E. of regression 0.034179     Akaike info criterion -3.786172 

Sum squared resid 0.036214     Schwarz criterion -3.566239 

Log likelihood 73.15110     Hannan-Quinn criter. -3.709410 

F-statistic 10.17167     Durbin-Watson stat 1.425909 

Prob(F-statistic) 0.000022    
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4. Hasil Model Random 

 

Dependent Variable: Agresivitas Pajak   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Sample: 2014 2019   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 36  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 0.168698 0.033235 5.075960 0.0000 

CSR 0.633603 0.089315 7.093992 0.0000 

Leverage -0.040640 0.049413 -0.822449 0.4171 

Kepemilikan Manajerial -0.031472 0.055666 -0.565377 0.5759 

Profitabilitas 0.066044 0.165996 0.397866 0.6935 

     
      Effects Specification   

   S.D. Rho 

     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 0.030595 1.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.567563     Mean dependent var 0.248710 

Adjusted R-squared 0.511764     S.D. dependent var 0.048915 

S.E. of regression 0.034179     Sum squared resid 0.036214 

F-statistic 10.17167     Durbin-Watson stat 1.425909 

Prob(F-statistic) 0.000022    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.567563     Mean dependent var 0.248710 

Sum squared resid 0.036214     Durbin-Watson stat 1.425909 
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5. Hasil Uji Hausman 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

     
     Cross-section random 12.058494 4 0.0169 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

     
     CSR 0.845999 0.633603 0.479029 0.7589 

Leverage 0.199967 -0.040640 0.007012 0.0041 

Kepemilikan Manajerial 0.069028 -0.031472 0.018520 0.4602 

Profitabilitas -0.051861 0.066044 0.010285 0.2450 
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