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Abstract
This study aims to examine the effect of corporate social responsibility, capital intensity and
audit quality on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock
Exchange. The population of this research is 144 manufacturing companies listed on the
Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2014-2016 period, samples come from 34
manufacturing companies with total observation of 102 companies. Data used in this study are
secondary data from financial statements and annual reports of manufacturing companies.
Sampling using a purposive sampling technique. The analytical method in this study uses
multiple linear regression. The results of the study are that corporate social responsibility and
audit quality significantly influence tax avoidance, while capital intensity does not affect tax
avoidance.
Keywords : Corporate social responsibility; capital intensity; audit quality; tax
Avoidance.
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PENDAHULUAN
Pajak adalah suatu pendapatan yang terbesar bagi negara Indonesia. Pada tahun 2017
sebesar Rp. 1.211,5 triliun anggaran pendapatan negara berasal dari pajak. Sebesar Rp. 281
triliun berasal dari penerimaan bukan pajak (PNBP), dan sebesar Rp. 4,4 trilyun berasal dari
hibah (m.liputan6.com). Dilihat dari sudut pandang pemerintahan, pajak merupakan
pendapatan yang besar bagi negara, namun hal ini berbeda bagi perusahaan, pajak dianggap
sebagai sebuah beban, karena dapat mengurangi pendapatan perusahaan sehingga berefek
mengurangi laba perusahaan. Perusahaan mengambil langkah dalam mengurangi beban pajak,
antara lain dengan cara melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah
menghindari pajak dengan meminimalkan pembayaran pajak menggunakan celah
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kelemahan.undang-undang perpajakan, seperti melaporkan pendapatan bersih tidak dengan
kondisi yang sebenarnya (Puspita & Febrianti, 2017). Problematika yang terjadi mengenai
tindakan penghindaran pajak merupakan suatu hal yang sangat menganggu bagi penerimaan
negara, penghindaran pajak tidak diinginkan, karena bagi Indonesia, pajak adalah pendapatan
yang penting. Pemerintah Indonesia, telah membuat berbagai aturan guna mencegah adanya
penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait transfer pricing, yakni tentang
penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan
pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER43/PJ/2010).
Salah satu yang dapat mempengaruhi terjadi tindakan tax avoidance adalah CSR
(Corporate Social Responsibility). Pada saat ini banyak perusahaan yang semakin berkembang,
tetapi karena itu pulalah kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi.
Maka akibat resiko tersebut muncul lah kesadaran untuk mengurangi dampak negatif dengan
cara melakukan CSR. Penerapan CSR secara perlahan tidak lagi dianggap sebagai cost
melainkan sebagai investasi perusahaan. CSR menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap
kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas dari pada hanya sekedar kepentingan perusahaan
saja. Perusahaan menggunakan biaya-biaya corporate social responsibility dengan tujuan untuk
kepentingan masyarakat, sehingga tidak berniat melakukan tindakan penghindaran pajak.
Penelitian Pradipta & Supriyadi (2015) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap
praktik penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu
perusahaan, semakin rendah praktik penghindaran pajak perusahaan.
Hal yang juga dapat mempengaruhi terjadinya tax axoidance adalah capital intensity.
Beberapa peneliti juga meneliti hubungan antara capital intensity terhadap tax avoidance,
Penelitian Dharma et al, (2017) membuktikan semakin besar intensitas aset tetap suatu
perusahaan, maka semakin besar praktik penghindaran pajak perusahaan. Aset tetap perusahaan
memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda dilihat dari perpajakan Indonesia. Hampir seluruh
aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan
keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan
dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan akan
semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Selain CSR dan capital
intensity, faktor lain yaitu kualitas audit yang juga dapat mempengaruhi tax avoidance. Nilai
kualitas audit semakin besar maka tingkat tax avoidance semakin kecil (Khairunisa et al, 2017),.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sandy & Lukviarman, 2015) bahwa
kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance yang berarti tinggi atau rendahnya
variasi penghindaran pajak (tax avoidance) ditentukan oleh kualitas audit. Dengan kata lain,
apabila semakin banyak perusahaan sampel terpilih diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
The Big Four maka akan semakin rendah tax avoidance. Namun sebaliknya, apabila semakin
sedikit perusahaan sampel terpilih diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four
maka akan semakin tinggi tax avoidance.
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TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori Agensi
Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi
wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen). Teori agensi ini muncul
ketika ada sebuah hubungan kerja antara satu orang atau lebih, (prinsipal) memberi wewenang
dan bekerja sama dengan orang lain (agen) untuk menerima wewenang dan menjalankan
perusahaannya. Agen mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan memberi informasi kepada
prinsipal, dikarenakan seorang agen lebih mengetahui keadaan perusahaan dibandingkan
prinsipal. Namun terkadang agen tidak melaporkan keadaan perusahaan sesuai dengan
keadaaan perusahaan yang sebenarnya (Ardyansyah, 2014). Namun terkadang pihak penerima
wewenang (agen) tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini
bisa saja dilakukan untuk menguntungkan agen dan menutupi kelemahan kinerja agen.
Tindakan agen yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara
pihak pemberi wewenang (prinsipal) dan agen sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah
keagenan seperti pengeluaran yang berlebihan, keputusan investasi sub optimal dan asimetris
informasi. Asimetris informasi terjadi ketika agen memiliki lebih banyak informasi
dibandingkan informasi yang dimiliki oleh prinsipal (Nugraha, 2015). Perbedaan kepentingan
antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja
perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem
perpajakan di Indonesia yang menggunakan self assessment system memberikan wewenang
kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Self assessment system
ini dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menghitung pajak nya sendiri,
perusahaan bisa melakukan cara yang kurang baik untuk meminimalkan pajak nya, hal tersebut
dapat mempengaruhi perusahaan jika kita lihat dari segi tanggung jawab sosial perusahaan
(corporate social responsibility), capital intensity yaitu intensitas aset tetap perusahaan dan
juga dari audit dalam perusahaan tersebut sudah berkualitas atau belum.
Penghindaran Pajak
Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan
tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2013). Penghindaran pajak dapat terjadi didalam
undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi
berlawanan dengan jiwa undang-undang. Penghindaran pajak ada yang diperbolehkan dan ada
yang tidak diperbolehkan. Penghindaran diri dari pajak yang diperbolehkan dapat dilakukan
dengan berbagai macam cara, seperti menahan diri dan secara yuridis. Penghindaran pajak
dengan cara menahan diri, misalnya apabila terhadap produk kosmetik yang dihasilkan oleh
pabrik dikenakan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah maka pajak itu
dapat dihindari dengan tidak membeli kosmetik itu. Sedangkan penghindaran pajak secara
yuridis, misalnya karena pembangunan rumah tinggal dengan luas minimal 400m2 di satu
tempat yang dikenakan PPN, maka nya dibuat luasnya menjadi 200m2 tetapi di bangun di dua
tempat yang berbeda agar dapat menghindari pajak tersebut (Pudyatmoko, 2009). Penghindaran
pajak yang tidak diperbolehkan adalah menghindari pajak dengan meminimalkan pembayaran
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pajak seperti melaporkan pendapatan bersih tidak dengan kondisi yang sebenarnya (Puspita &
Febrianti, 2017).
Corporate Social Responsibility
John Elkingston’s mengelompokkan corporate social responsibility atas tiga aspek
yang lebih dikenal dengan istilah “triple bottom line”. Ketiga aspek tersebut meliputi
kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (economic prosperity), peningkatan kualitas
lingkungan (environmental quality), dan keadilan sosial (social justice). Suatu perusahaan
harus memperhatikan antara triple bottom line dengan “triple P”, dapat disimpulkan bahwa
“profit” sebagai wujud aspek ekonomi, “Planet” sebagai wujud aspek lingkungan dan
“People” sebagai aspek sosial. Global compact initiative menegaskan kembali tentang triple P
sebagai pilar corporate social responsibility dengan menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah
untuk mencari laba (profit), mensejahterakan orang (people), dan menjamin keberlanjutan
kehidupan (planet) (Azheri, 2012).
Capital Intensity
Capital intensity adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang berkaitan
dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (Ambarukmini &
Diana, 2017). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam
menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Pemanfaatan pengurangan perpajakan
dapat dilakukan perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset ataupun modal dalam
hal depresiasi (Puspita & Febrianti, 2017) Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap
dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dan pada akhirnya
dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga perusahaan
melakukan penghindaran pajak.
Kualitas Audit
Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan (examination)
secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk
menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Mulyadi, 2011).
Laporan keuangan yang di audit oleh auditor KAP The Big Four menurut beberapa referensi
dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya(Annisa
& Kurniasih, 2012) , oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four
memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang
diaudit oleh KAP Non The Big Four.
Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Praktik Penghindaran Pajak.
Tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep organisasi khususnya perusahaan
memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya,
diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam
segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
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Pengungkapan CSR bertujuan untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat.
Perusahaan dengan citra yang baik berusaha untuk mempertahankannya. Semakin tinggi tingkat
kinerja CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah kemungkinan penghindaran pajak (Lanis
& Richardson, 2015). Oleh karena itu CSR berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran
pajak (Pradipta & Supriyadi, 2015).
H1 : Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap praktik
penghindaran pajak.
Pengaruh Capital Intensity terhadap Praktik Penghindaran Pajak.
Capital intensity menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya
dalam bentuk aset tetap dan persediaan. (Dharma et al, 2017) telah melakukan penelitian dan
mendapatkan hasil yaitu semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan, maka semakin
besar praktik penghindaran pajak perusahaan. Aset tetap perusahaan memiliki umur ekonomis
yang berbeda-beda dilihat dari perpajakan Indonesia. Hampir seluruh aset tetap akan
mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan
perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari
penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang
besar cenderung akan melakukan penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajak
sehingga menghasilkan Efektif Tax Rate (ETR) yang lebih kecil(Nugraha, 2015).
H2 : Capital Intensity berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.
Pengaruh Kualitas Audit terhadap Praktik Penghindaran Pajak.
Laporan keuangan yang di audit oleh auditor KAP The Big Four menurut beberapa
referensi dipercaya lebih berkualitas (Annisa & Kurniasih, 2012) sehingga menampilkan nilai
perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP The
Big Four memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan
yang diaudit oleh KAP Non The Big Four. Oleh karena itu nilai kualitas audit semakin besar
maka tingkat tax avoidance semakin kecil (Khairunisa et al., 2017). Hal ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Sandy & Lukviarman, 2015) bahwa kualitas audit berpengaruh
negatif terhadap tax avoidance. Temuan penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya
variasi penghindaran pajak (tax avoidance) ditentukan oleh kualitas audit.
H3 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Gambar 1
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. variabel Corporate Sosial
Responsibility. Capital Intensity dan Kualitas Audit sebagai variabel independen. Variabel
dependen pada penelitian ini adalah Penghindaran Pajak. Populasi dalam penelitian ini
perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 - 2016
yakni sebanyak 144 perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui website
Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Adapun sampel penelitian ini berasal dari 34 perusahaan.
Adapun sampel penelitian ini berasal 34 perusahaan dan diperoleh total sampel sebanyak 102
perusahaan selama 3 tahun periode penelitian. Metode pengambilan sampel menggunakan
teknik Purposive Sampling dengan kriteria sebagai berikut :
1.

2.

3.
4.
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Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah menyajikan
laporan keuangan yang telah di audit per 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember
2016.
Dalam laporan keuangan tahunan menyajikan data yang dibutuhkan selama 3 tahun dari
tahun 2014 sampai dengan 2016 dan juga mengungkapkan informasi yang lengkap
mengenai elemen corporate social responsibility, elemen capital intensity dan elemen
laporan audit yang dapat mengindikasikan terhadap apakah audit tersebut berkualitas atau
tidak.
Perusahaan yang mengeluarkan aporan keuangan tahunan dalam mata uang rupiah.
Perusahaan yang tidak mengalami laba negative.
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Definisi Variabel dan Pengukurannya
Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab sosial terhadap
lingkungan sekitar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam bentuk berbagai kegiatan
misalnya; menjaga lingkungan sekitar perusahaan, membangun fasilitas umum, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan bantuan beasiswa kepada anak yang dirasa
kurang mampu, hingga memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.
Pengukuran variabel CSR ini dilakukan dengan menggunakan check list yang mengacu pada
Global Reporting Initiative (GRI). Apabila item i diungkapkan maka diberikan nilai 1, jika item
i tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 pada check list (Pradipta & Supriyadi, 2015). Dalam
penelitian ini menggunakan GRI versi 4 yaitu jumlah item yang diharapkan diungkapkan
perusahaan sebanyak 91 item. Adapun rumus untuk menghitung CSRI sebagai berikut:

CSRIj =
Nj
Capital Intensity
Capital intensity menjelaskan seberapa besar perusahaan melakukan investasi pada aset.
Capital intensity menggambarkan rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai
properti lain terhadap total aktiva (Puspita & Febrianti, 2017). Dapat dirumuskan sebagai
berikut:
Total aktiva tetap
CAPIN =
Total aset
Kualitas Audit
Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah
dilakukan oleh auditor. Audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi
ketentuan atau standar pengauditan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang .
mencakup mutu professional, auditor independen, pertimbangan (judgement) yang digunakan
dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Kualitas audit diukur dengan
menggunakan variable dummy yang bernilai 1 apabila audit laporan keuangan dilakukan oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four yaitu (Price Water House Cooper-PWC, Deloitte
Touche Tohmatsu, KPMG dan Ernest & Young), dan bernilai 0 apabila audit laporan keuangan
tidak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four. Kategori KAP Big Four di
Indonesia, yaitu sebagai berikut:
1.

KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP Haryanto Sahari dan
KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
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2.
3.
4.

KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama dengan KAP
Sidharta dan Wijaya.
KAP Ernest and Young, yang bekerja sama dengan KAP Drs. Sarwoko dan Sanjoyo,
Prasetyo Purwantono.
KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerja sama dengan KAP Drs. Hans Tuanakota
dan Osman Bing Satrio.

Variabel Dependen
Untuk mengukur penghindaran pajak ini menggunakan metode pengukuran Effective
Tax Rate (ETR). ETR merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara
umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah
pajak yang tinggi. ETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara
perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Nurfadillah dkk, 2017). Dapat dirumuskan sebagai
berikut:
Beban pajak
ETR =

x -1
Pendapatan sebelum pajak

Pengujian Hipotesis
Analisis Regresi Linear Berganda
Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi linear
berganda, dengan alasan penggunaan variabel independen yang lebih dari satu dalam penelitian
ini. Analisis regresi linear berganda yang dilakukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan
memasukkan 3 buah variabel independen yang terdiri dari Corporate Social Responsibility
(CSR), Capital Intensity (CI) dan Kualitas Audit (KA), dan variabel dependen penghindaran
pajak (Tax Avoidance - TA).
Secara umum formulasi dari regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut:
TA = a + b1CSR + b2CI + b3KA + e
Uji Determinasi
Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan persentase pengaruh semua variabel
independen terhadap variabel dependen. Rumus koefesien determinasi dapat ditunjukkan
sebagai berikut :
R2 = Adjusted R Square x 100%
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.
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Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).
Uji Statistik F
Menurut (Ghozali, 2016) uji statistik F dapat menunjukkan apakah semua variabel
independen atau variabel bebas dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama
– sama terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini dasar pengambilan keputusan
menggunakan nilai F hitung dan F tabel, sebagai berikut:
a. Jika nilai F hitung > F tabel maka hipotesis diterima.
b. Jika nilai F hitung < F tabel maka hipotesis ditolak.
Jika signifikansi > 0,05 atau 5% maka hipotesis ditolak, akan tetapi apabila signifikansi
< 0,05 atau 5% maka hipotesis diterima.
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Pengujian hipotesis secara parsial, dapat diuji dengan menggunakan rumus uji t.
Pengujian t – statistik bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh masing-masing
variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Menurut (Ghozali, 2016) uji t pada
dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara
individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini dasar
pengambilan keputusan menggunakan nilai t hitung dan t tabel, sebagai berikut:
a.

b.

Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel independen (corporate social responsibility,
capital intensity dan kualitas audit) berpengaruh terhadap variabel dependen
(penghindaran pajak).
Jika nilai t hitung < t tabel maka variabel independen (corporate social responsibility,
capital intensity dan kualitas audit) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
(penghindaran pajak).

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (a = 5%). Penolakan atau
penerimaan hipotesis berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a.

b.

Jika nilai signifikansi < 0,05 menyatakan bahwa secara parsial variabel independen
(corporate social responsibility, capital intensity dan kualitas audit) berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen (penghindaran pajak).
Jika nilai signifikansi > 0,05 menyatakan bahwa secara parsial variabel independen
(corporate social responsibility, capital intensity dan kualitas audit) tidak berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen (penghindaran pajak).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai ratarata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Selengkapnya mengenai hasil
statistik deskriptif penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:
Tabel 1
Statistik Deskriptif

CSR
CI
KA
TA
Valid N (listwise)

N
102
102
102
102
102

Minimum
.418
.136

Maximum
.615
.858

0

1

.066

.710

Mean
.50990
.46517
.47
.26345

Std. Deviation
.049791
.157810
.502
.100092

Sumber : Data Olahan SPSS

Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan hasil uji asumsi klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji
Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi) menunjukkan bahwa model regresi telah membuktikan
terdapat hubungan yang signifikan dan representative.

PENGUJIAN HIPOTESIS
Analisis Regresi Linier Berganda
Persamaan regresi dapat dilihat dari table 2 hasil uji coefficients berdasarkan ouput
SPSS terhadap ke 3 variabel independen yaitu corporate social responsibility, capital intensity
dan kualitas audit terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak ditunjukkan pada tabel
berikut ini :
Tabel 2
Hasil Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

(Constant)

.442

Std.
Error
.039

CSR

-.425

.076

-.448

CI

-.006

.026

KA

.060

.008

B

Sig.

Beta

Tolerance

VIF

11.304
5.568

.000
.000

.924

1.082

-.018

-.222

.825

.863

1.158

.594

7.008

.000

.834

1.199

1
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Adjusted R
Square
F (sig)

0.395
0.000b

Sumber : Data Olahan SPSS

Dengan melihat tabel diatas dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai
berikut :
TA = 0,442 - 0,425 CSR - 0,006 CI + 0,060 KA
Pengujian ini adalah untuk menguji bahwa corporate social responsibility, capital
intensity dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil
perhitungan diperoleh nilai f test (f hitung) sebesar 22,937 dengan tingkat signifikasi sebesar
0,000 (dibawah 0,05) atau f hitung = 22,937 lebih besar dari f tabel = 2,70 (=FINV(0,05;3;98)).
Memperhatikan hasil uji test ini, maka corporate social responsibility, capital intensity dan
kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima, karena corporate social
responsibility, capital intensity dan kualitas audit memberikan kontribusi signifikan terhadap
penghindaran pajak.
Uji Hipotesis Pertama
Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana
pengaruh corporate social responsibility (CSR) terhadap penghindaran pajak. Dari hasil SPSS
pada tabel 4.8 diatas diketahui nilai thitung sebesar -5,568, sedangkan ttabel 1,984, dimana thitung 5,568 > ttabel -1,984, dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 berada lebih rendah dari pada α
= 0,05. Maka hipotesis pertama yang menyatakan corporate social responsibility (CSR)
berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak diterima, artinya bahwa corporate social
responsibility (CSR) berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
Hipotesis pertama yang menyatakan corporate social responsibility (CSR) berpengaruh
terhadap penghindaran pajak diterima, artinya bahwa corporate social responsibility (CSR)
berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Aktivitas CSR merupakan suatu
tindakan yang tidak hanya memperhitungkan ekonomi tetapi juga sosial, lingkungan dan
dampak lain dari tindakan yang dilakukan perusahaan sendiri sebagai bentuk tanggung jawab
terhadap stakeholder (Dharma, et al, 2017) Sehingga dengan adanya CSR maka perusahaan
akan lebih mementingkan lingkungan sekitar, dalam penelitian ini dapat kita kaitkan dengan
pembayaran pajak, pajak merupakan pungutan wajib yang dipungut dari wajib pajak pribadi
maupun wajib pajak 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 sekolah, perkantoran, jalan,
jembatan 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. Penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Pradipta & Supriyadi, 2015) yang menyatakan bahwa CSR
berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan
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penelitian yang dilakukan oleh (Dharma, et al, 2017) yang menyatakan bahwa corporate social
responsibility berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
Uji Hipotesis Kedua
Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana
pengaruh capital intensity (CI) terhadap penghindaran pajak. Dari hasil SPSS pada tabel 4.8
diatas diketahui nilai thitung sebesar -0,222, sedangkan ttabel 1,984, dimana thitung -0,222 < ttabel 1,984, dengan tingkat signifikan sebesar 0,825 berada lebih tinggi dari pada α = 0,05. Maka
hipotesis kedua yang menyatakan bahwa capital intensity (CI) berpengaruh terhadap
penghindaran pajak ditolak, artinya bahwa capital intensity (CI) tidak berpengaruh terhadap
penghindaran pajak.
Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa capital intensity (CI) berpengaruh terhadap
penghindaran pajak ditolak, artinya bahwa capital intensity (CI) tidak berpengaruh terhadap
penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi memang menggunakan
aset tetap tersebut untuk kepentingan operasional dan investasi perusahaan bukan untuk
penghindaran pajak (Putra & Merkusiwati, 2016). Perusahaan bukan sengaja menyimpan
proporsi aset yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang
menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. Sehingga proporsi aset
tetap yang tinggi tidak akan memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan
perusahaan (Fajar, 2015 dalam Putra & Merkusiwati, (2016)). Penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang telah dilakukan oleh Febrianti dan (Puspita & Febrianti, 2017) yang
menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian
ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Merkusiwati, 2016) yang
menunjukkan bahwa capital intensity ratio tidak berpengaruh pada tax avoidance. Kemudian
penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siregar & Widyawati, 2016)
yang menemukan bahwa capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran
pajak.
Uji Hipotesis Ketiga
Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana
pengaruh kualitas audit (KA) terhadap penghindaran pajak. Dari hasil SPSS pada tabel 4.8
diatas diketahui nilai thitung sebesar 7,008, sedangkan ttabel 1,984, dimana thitung 7,008 > ttabel
1,984, dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 berada lebih rendah dari pada α = 0,05. Maka
hipotesis ketiga yang menyatakan kualitas audit (KA) berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak tidak dapat diterima, artinya bahwa kualitas audit (KA) tidak berpengaruh
negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa
kualitas audit (KA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak tidak dapat diterima,
artinya bahwa kualitas audit (KA) tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Karena dalam penelitian ini sampel perusahaan nya lebih banyak diaudit oleh KAP non the big
four yang memiliki kualitas audit lebih rendah dibandingkan KAP the big four, sehingga bisa
saja KAP non the big four lebih mudah diajak berkerja sama dengan perusahaan untuk
melakukan tindakan penghindaran pajak, hal ini dikarenakan KAP non the big four memiliki
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standar keahlian dan komitmen terhadap kinerja yang kurang, seperti tidak memetingkan
transparansi dan tidak menyajikan laporan auditor dengan keadaan yang sebenarnya, hal itu lah
yang menyebabkan tindakan penghindaran pajak pun meningkat.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfadillah, dkk (2017)
yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Feranika, 2016) yang
menyatakan bahwa secara parsial kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance.
Kemudian Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Eksandy, 2017)
yang menemukan bukti bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI
Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility,
capital intensity dan kualitas adudit terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini yang
akan dijadikan sebagai populasi adalah hanya berfokus pada perusahaan manufaktur yang telah
terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terhitung dari tahun 2014 sampai dengan 2016 yakni
sebanyak 144 perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun sampel
penelitian ini adalah sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik Purposive Sampling,
maka di dapatkan sampel sebanyak 34 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode asumsi
klasik.
Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial variabel-variabel diatas terhadap
Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efeke Indonesia yang
diuji menggunakan analisis regresi linier berganda, maka dapat disimpulkan bahwa :
1.
2.
3.

Corporate social responsibility (CSR) terbukti berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak.
Capital intensity (CI) terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Kualitas audit (KA) tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah:
1.

2.

Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan seluruh sampel perusahaan seperti
sehingga dapat menggeneralisasi dan memperoleh hasil yang lebih valid serta
mempertinggi daya uji empiris.
Penelitian selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang serupa tetapi dengan
periode pengamatan yang lebih lama sehingga akan memberikan jumlah sampel yang
lebih besar dan kemungkinan memperoleh kondisi yang sebenarnya.
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3.

Penelitian selanjutnya hendaknya melakukan penelitian untuk menambah variabel lain
yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga kemampuan hasil penelitian
semakin baik antara lain Corporate Governance.
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