
8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Handajani (2014) menunjukkan hasil dalam penelitiannya board diversity 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, dengan menggunakan objek 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 – 2012 dan 

menggunakan PLS dalam analisis data. Dalam argumennya menjelaskan secara 

umum pengaturan komposisi dewan komisaris dapat menjelaskan bahwa 

kebijakan etis seperti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memerlukan 

eksplorasi keberagaman dewan yang luas. Sembiring (2003) membuktikan bahwa 

ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Dalam 

argumennya menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan 

komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan tanggung jawab sosial 

yang dibuat perusahaan semakin luas. Rahindayati (2015), menunjukkan hasil 

penelitiannya bahwa diversitas gender, diversitas kebangsaan, diversitas 

pendidikan dan proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. Sample yang digunakan adalah perusahaan sektor keuangan 

yang terdaftar di BEI tahun 2008 – 2012 dengan teknik analisis regresi linier 

berganda. 

Fitri (2013), menunjukkan hasil penelitian corporate governance tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sampel yang digunakan adalah 
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perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2011 dengan teknik analisis linier 

berganda. Dalam argumennya menjelaskan mekanisme Good  Corporate  

Governance  (GCG) yang mempengaruhi pengungkapan CSR  yakni  kepemilikan  

saham terkonsentrasi.  Hal  ini  dikarenakan  struktur  kepemilikan  saham  

terkonsentrasi dapat  digunakan  sebagai  cara  yang  efektif  untuk  menurunkan  

biaya  agensi  dan melakukan  proses  monitoring, kemudian  dalam  teori  agensi  

juga  disebutkan apabila  ukuran  perusahaan lebih  besar, maka  biaya  keagenan  

yang  dikeluarkan lebih  besar. Guna  mengurangi  biaya  keagenan  tersebut,  

perusahaan akan cenderung  mengungkapkan  informasi  yang  lebih  luas. 

Handajani (2014) menunjukkan hasil bahwa corporate governance berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. Data yang digunakan adalah laporan tahunan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 – 2012 dengan 

menggunakan teknis analisis data PLS. Dalam argumennya menjelaskan ketika 

praktik tanggung jawab sosial perusahaan hanya bertujuan untuk alasan legitimasi 

dan mempertahankan reputasi, maka tanggung jawab sosial perusahaan tidak akan 

berdampak terhadap perbaikan kinerja keuangan, tetapi ketika praktik tanggung 

jawab sosial perusahaan mengalokasikan dan mengelola sumberdaya untuk 

membangun keunggulan kompetitif perusahaan maka dalam hal ini berdampak 

positif bagi perbaikan kinerja perusahaan. 

Lanis dan Richardson (2011) dalam penelitiannya dengan menggunakan 

sampel perusahaan publik Australia yang berjumlah 408 perusahaan untuk tahun 

keuangan 2008/2009 menunjukkan hasil semakin tinggi tingkat aktivitas CSR 

sebuah perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Lanis dan 
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Richardson (2013) dalam penelitiannya dengan menggunakan variabel 

independen CSR dan variabel dependen agresivitas pajak. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 20 perusahaan di Australia periode 2001-2006 dan 

menggunakan teknik analisis regresi OLS. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

hubungan negatif dan signifikan agresivitas pajak perusahaan dan pengungkapan 

CSR yang membenarkan teori legitimasi dalam konteks agresivitas pajak. Jessica 

dan Toly (2014) dalam penelitiannya menggunakan sampel dalam 56 perusahaan 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2013. Variabel independen yang 

digunakan adalah CSR, variabel dependen adalah agresivitas pajak dan terdapat 5 

variabel kontrol yang digunakan, diantaranya adalah ukuran perusahaan (SIZE), 

Leverage (LEV), Capital Intensity (CINT), Research & Dev. Intensity (RDINT), 

Return On Assets (ROA). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier 

berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CSR tidak memiliki 

pengaruh terhadap agresivitas pajak. Anita (2015) melakukan penelitian dengan 

menggunakan sampel penelitian perusahaan Real Estate Dan Property  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia  tahun 2010-2013, ada 4 variabel independen 

yang digunakan, yaitu CSR, Leverage, Likuiditas, ukuran perusahaan. Sedangkan 

variabel dependen adalah agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh antara corporate social responsibility terhadap agresivitas 

pajak, tidak terdapat pengaruh antara leverage terhadap agresivitas pajak, terdapat 

pengaruh antara likuiditas terhadap agresivitas pajak, tidak terdapat pengaruh 

antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Ratmono dan Sagala (2015) 

menyatakan bahwa semakin  rendah  tingkat pengungkapan   CSR   suatu   
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perusahaan,   semakin   tinggi   tingkat   agresivitas pajaknya. Hasil ini 

memberikan dukungan empiris untuk teori legitimasi bahwa perusahaan selalu 

berusaha mendapat dukungan dari lingkungan institusionalnya. Dalam penelitian 

ini menggunakan variabel independen adalah CSR, variabel dependen adalah 

agresivitas pajak, dan menggunakan 3 variabel kontrol yaitu Capital intensity 

(CINT), Inventory Turnover (INVT), Size (SIZE). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan   non-keuangan  yang terdaftar di BEI pada tahun 

2011-2013.  Pradnyadari (2015) dalam penelitiannya menggunakan data sekunder 

yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2013. Penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling dan analisis regresi linear berganda. Sebelum 

dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap agresivitas pajak. 
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Tabel 2.1 : Review Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama (Tahun) Judul 

(Jurnal) 

Objek/Variabel/ 

Analisi 

Hasil 

1. Lanis dan 

Richardson (2011) 

Corporate 

Social 

Responsibility 

and Tax 

Aggressiveness 

: an Empirical 

Analysis 

Variabel :  

DV = CSR   

IV = Agresivitas 

pajak 

Teknik analisis 

: regresi OLS 

Objek : 

perusahaan 

publik Australia 

yang berjumlah 

408 perusahaan 

untuk tahun 

keuangan 

2008/2009. 

Semakin tinggi 

tingkat aktivitas 

CSR sebuah 

perusahaan, 

semakin rendah 

tingkat 

agresivitas 

pajaknya. 

2. Lanis dan 

Richardson (2013) 

Corporate 

Social 

Responsibility 

and Tax 

Aggressiveness 

: an Empirical 

Analysis 

Variabel :  

DV = CSR   

IV = Agresivitas 

pajak 

Teknik analisis 
: regresi tobit 

Objek : 20 

perusahaan di 

Australia periode 

2001-2006. 

Semakin tinggi 

tingkat 

pengungkapan 

CSR yang 

dilakukan oleh 

perusahaan, 

maka semakin 

kecil tingkat 

agresivitas pajak 

yang dilakukan 

oleh perusahaan. 

3. Handajani (2014) Pengungkapan 

Tanggung 

Jawab Sosial 

Perusahaan : 

Determinan, 

Kinerja 

Keuangan dan 

Peran Sumber 

Daya 

Tanwujud 

Objek : 

perusahaan 

publik non 

keuangan yang 

terdaftar di BEI 

periode 2010-

2012 

DV : Kinerja 

Keuangan 

MV : Sumber 

Daya Tanwujud 

Analisis : 

Pengujian 

asumsi model 

GSCA, evaluasi 

kriteria measure 

of fit, hipotesis. 

Managerial 

entrenchment, 

board diversity 

dan corporate 

governance 

berpengaruh 

terhadap 

pengungkapan 

CSR serta 

pengungkapan 

CSR melalui 

sumber daya 

tanwujud 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan. 
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No. Nama (Tahun) Judul 

(Jurnal) 

Objek/Variabel/ 

Analisi 

Hasil 

4. Jessica dan Toly 

(2014) 

Pengaruh 

pengungkapan 

Corporate 

Sosial 

Responsibility 

terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

VI : CSR 

VD : Agresivitas 

Pajak 

Objek : laporan 

tahunan 56 

perusahaan di 

Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

tahun 2012-

2013. 

Analisi : Regresi 

berganda 

 

CSR tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

agresivitas 

pajak.  

5. Anita (2015) Pengaruh 

Corporate 

Sosial 

Responsibility, 

Leverage, 

Likuiditas, dan 

Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

Agresivitas 

Pajak 

Objek :  

Perusahaan Real 

Estate Dan 

Property  Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia  Tahun 

2010-2013  

VD : Agresivitas 

Pajak   

VI :CSR, 

Leverage, 

Likuiditas, 

ukuran 

perusahaan 

Teknik analisis 

: regresi linier 

berganda 

1. Tidak terdapat 

pengaruh antara 

corporate social 

responsibility 

terhadap 

agresivitas 

pajak.  

 2. Tidak 

terdapat 

pengaruh antara 

leverage 

terhadap 

agresivitas 

pajak.  

3. Terdapat 

pengaruh antara 

likuiditas 

terhadap 

agresivitas 

pajak. Likuiditas 

memengaruhi 

jumlah 

pembayaran 

pajak entitas. 

4. Tidak terdapat 

pengaruh antara 

ukuran 

perusahaan 

terhadap 

agresivitas 

pajak. 
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No. Nama (Tahun) Judul 

(Jurnal) 

Objek/Variabel/ 

Analisi 

Hasil 

6. Ratmono dan 

Sagala (2015) 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) Sebagai 

Sarana 

Legitimasi: 

Dampaknya 

Terhadap 

Tingkat 

Agresivitas 

Pajak 

Objek : 

perusahaan   

non-keuangan  

yang terdaftar di 

BEI pada tahun 

2011-2013 

VD : Agresivitas 

pajak 

 VI : CSR 

Teknik analisis 

: regresi linier 

berganda 

Hasil  penelitian  

menunjukkan  

bahwa  semakin  

rendah  tingkat 

pengungkapan   

CSR   suatu   

perusahaan,   

semakin   tinggi   

tingkat   

agresivitas 

pajaknya. Hasil 

ini memberikan 

dukungan 

empiris untuk 

teori legitimasi 

bahwa 

perusahaan 

selalu berusaha 

mendapat 

dukungan dari 

lingkungan 

institusionalnya.   

7. Pradnyadari (2015) Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

terhadap 

Agresivitas 

Pajak  

VI : Agresivitas 

Pajak 

VD : CSR 

Objek :laporan 

keuangan 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

periode tahun 

2011-2013 

Analisis : 

purposive 

sampling dan 

analisis regresi 

linear berganda. 

Pengungkapan 

CSR 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

agresivitas 

pajak. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Legitimasi 

Teori legitimasi merupakan hal yang menjelaskan organisasi atau 

perusahaan dalam melakukan kegiatan suatu usaha dengan batasan-batasan 

yang ditentukan oleh  norma-norma, nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap 

batasan tersebut yang mendorong pentingnya perilaku suatu organisasi 

dengan tetap memperhatikan lingkungan. Teori legitimasi telah digunakan 

dalam kajian akuntansi untuk pengembangan teori pengungkapan tanggung 

jawab sosial (CSR) dan lingkungan sekitar (Jessica dan Toly, 2014). Teori 

legitimasi menjelaskan legitimasi entitas bisnis dalam menjalankan 

kegiatannya tergantung dengan kontrak sosial implisit antara perusahaan 

dan masyarakat (Handajani, 2014). 

Sedangkan menurut Hadi (2011) legitimasi masyarakat merupakan 

faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan 

ke depan. Hal ini dapat dijadikan sebagai peluang untuk merancang strategi 

perusahaan untuk jangka panjang, terutama terkait dengan upaya perusahaan 

untuk memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin 

maju. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan 

masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari 

perusahaan dari masyarakat. Perusahaan semakin menyadari bahwa 

kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan 

dengan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi (Yoehana, 

2013).  
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Menurut Ratmono dan Sagala (2015) aktivitas CSR dilakukan 

perusahaan untuk menunjukkan sistem nilai perusahaan telah selaras dengan 

sistem sosial di mana perusahaan tersebut beroperasi, berdasarkan teori ini 

dapat diajukan argumen bahwa pengungkapan CSR dilakukan perusahaan 

untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan berada. 

Legitimasi ini diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan nilai di mata 

masyarakat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan, 

dengan demikian legitimasi memiliki peran yang cukup penting bagi 

perusahaan, yaitu dapat dikatakan sebagai pendukung keberlangsungan 

hidup perusahaan (going concern).  

2. Teori Stakeholder 

Teori Stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan 

sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya 

(pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, 

analis, dan pihak lain). Kelompok stakeholder inilah yang menjadi bahan 

pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak 

suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari 

teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam 

meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi 

stakeholder (Ghozali et al., 2007). Teori stakeholder menyatakan bahwa 

perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka 
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untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak 

tindakan mereka. Agar perusahaan mampu berkembang dan bertahan lama 

di dalam masyarakat maka perusahaan membutuhkan dukungan dari para 

stakeholder-nya (Jessica dan Toly, 2014). 

Perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemilik 

(shareholder) dan tanggung jawab yang lebih luas lagi terhadap masyarakat 

(stakeholder), dalam aktivitasnya, stakeholder memiliki keterkaitan dengan 

perusahaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan untuk 

kepentingan pihak internal maupun eksternal (Pradnyadari, 2015). 

Berdasarkan asumsi stakeholder theory, perusahaan tidak dapat melepaskan 

diri dengan lingkungan sosial sekitarnya karena perusahaan beroperasi dan 

beraktivitas di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Teori ini menekankan 

untuk mempertimbangkan kepentingan, kebutuhan dan pengaruh dari pihak-

pihak yang terkait dengan kebijakan dan kegiatan operasi perusahaan, 

terutama dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

3. Resource Dependence Theory  

Resource Dependence Theory memberikan pemahaman bahwa 

organisasi berupaya mengendalikan lingkungan eksternal perusahaan 

dengan memilih sumber daya yang dibutuhkan agar tetap bertahan, konsep 

pemilihan sumber daya mempunyai implikasi penting dalam peran dan 

struktur dewan, karena dewan dapat berperan sebagai mekanisme untuk 

membentuk hubungan dengan lingkungan eksternal (Handajani, 2014). 

Menurut teori ketergantungan terhadap sumber daya (Salancik, 1978), 
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terdapat dua pandangan yang menjelaskan mengenai peranan dewan 

komisaris dan direksi dan kaitannya dengan diversitas pengurus dalam 

perusahaan. Pandangan yang pertama disebut dengan perspektif hubungan 

lingkungan (environmental linkage perspective). Perspektif ini menjelaskan 

bahwa dewan komisaris dan direksi merupakan bagian dari perusahaan dan 

lingkungannya, dan dengan menyediakan informasi dan sumber daya bagi 

perusahaan, dewan komisaris dan direksi membantu perusahaan dengan 

melindunginya dari ketidakpastian lingkungan.  

Teori ini menjelaskan bahwa organisasi dilihat melekat pada suatu 

jejaring (network) interdependensi dan hubungan sosial antara perusahaan 

dengan lingkungan eksternalnya (Salancik, 1978). Kebutuhan perusahaan 

akan sumber daya, termasuk sumber daya finansial dan fisik, serta 

informasi, diperoleh dari lingkungan, sehingga suatu organisasi secara 

potensial akan bergantung pada sumber eksternal (lingkungan) untuk dapat 

sukses dan bertahan hidup (survive). Organisasi perlu berinteraksi dengan 

pihak-pihak lain yang menguasai dan mengendalikan sumber daya, 

tujuannya adalah untuk memperoleh dan menjaga pasokan sumber daya 

yang mereka butuhkan (Rahindayati, 2015). Keberadaan beragam individu 

yang ada dalam board member mempunyai beragam ketrampilan, 

pengalaman, wawasan atau pengetahuan yang merupakan sumberdaya 

organisasi sehingga dukungan board tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan kinerja organisasi (Handajani, 2014). 
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4. Corporate Social Responsibility 

Perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan semakin 

meningkatkan kesadaran masyarakat dan perusahaan mengenai pentingnya 

pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (Handajani, 2014). Corporate 

Social Responsibility (CSR) adalah keyakinan tentang tindakan-tindakan 

yang dianggap benar yang mempertimbangkan tidak hanya masalah 

ekonomi tetapi juga masalah sosial, lingkungan dan dampak eskternalitas 

lain dari tindakan-tindakan perusahaan (Hoi et al., 2013).  Menurut World 

Bank, CSR dapat dijelaskan sebagai komitmen perusahaan untuk 

berkontribusi terhadap bekerjanya pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan karyawan dan perwakilan mereka dalam komunitas 

setempat dan masyarakat secara luas untuk meningkatkan kualitas hidup, 

dengan cara yang baik dimana baik untuk dunia usaha dan juga untuk 

pembangunan. 

CSR juga dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk 

mepertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi 

serta lingkungan (Pradnyadari, 2015). CSR secara garis lurus merupakan 

bentuk tanggung jawab dan timbal balik perusahaan kepada lingkungan dan 

masyarakat atas aktivitas dan operasi yang dilakukan oleh perusahaan, 

dengan adanya CSR menjadi salah satu bukti kepedulian perusahaan untuk 

lingkungan eksternal (masyarakat) yang diharapkan dapat menambah 

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan sehingga aktivitas operasi 
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perusahaan dapat berjalan lancar tanpa memberikan dampak yang negatif 

bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. 

Saat ini CSR juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 40 tahun 2007 Pasal 74   tentang Perseroan Terbatas bab V 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang menyatakan bahwa : 

“(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan 

yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan 

kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.” 

CSR digunakan perusahaan agar lebih unggul dalam persaingan. 

Perusahaan yang telah melakukan CSR akan terlihat baik dimata 

masyarakat. Selain dari sisi tersebut, perusahaan juga menganggap bahwa 

CSR memang benar untuk dilakukan oleh perusahaan. Di sinilah letak 

pentingnya CSR di Indonesia, agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya 

dorong. CSR yang semula bersifat voluntary perlu ditingkatkan menjadi 

CSR yang lebih bersifat mandatory, dengan demikian dapat diharapkan 
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kontribusi dunia usaha yang terukur dan sistematis dalam ikut meningkatan 

kesejahteraan masyarakat (Tanudjaja, 2006). 

5. Corporate Social Responsibility Disclosure 

CSR disclosure merupakan informasi yang berkaitan dengan aktivitas 

sosial dan lingkungan yang dilaporkan oleh perusahaan setiap tahunnya. 

Perusahaan melakukan pengungkapan CSR dengan beberapa media yang 

ada, hal ini dilakukan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawabannya 

kepada stakeholder-nya. Perusahaan menganggap  aktivitas  CSR  sama  

pentingnya dengan pengungkapan CSR, dengan terus mengungkapkan CSR, 

semakin membuat masyarakat mengetahui investasi sosial yang dilakukan 

perusahaan sehingga masyarakat lebih percaya dan akan memperkecil 

dampak buruk atau resiko yang akan terjadi dalam menghadapi gejolak 

sosial yang ada. 

Pengungkapan CSR perusahaan melalui berbagai macam media 

dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder dan 

juga untuk menjaga reputasi, sebagian perusahaan bahkan menganggap 

bahwa mengomunikasikan kegiatan atau program CSR sama pentingnya 

dengan kegiatan CSR itu  sendiri (Yoehana, 2013). Menurut peraturan 

BAPEPAM Pengungkapan CSR menggunakan indikator Global Reporting 

Initiative. Menurut peraturan BAPEPAM terdapat 79 item pengungkapan 

yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. yang terdiri atas 6 kategori yang 

terdiri dari kategori ekonomi (9 item), kategori lingkungan (30 item), 
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kategori ketenagakerjaan (14 item), kategori hak asasi manusia (9 item), 

kategori masyarakat (8 item), kategori tanggung jawab produk (9 item). 

Di Indonesia belum ada format yang mengatur tentang pengungkapan 

CSR, sehingga perusahaan diperbolehkan untuk menyusun format 

pengungkapan CSR sesuai dengan perusahan masing-masing. Biasanya 

perusahaan di Indonesia dalam pengungkapan CSR menggunakan standar 

sustainability report yang dibuat oleh GRI (Global Reporting Initiative) 

sebagai acuan penyusunan pelaporan CSR. Dalam standart sustainability 

report terdapat 6 dimensi dalam pelaporan CSR perusahaan, diantaranya 

adalah ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, 

masyarakat dan tanggung jawab produk. 

6. Agresivitas Pajak 

Agresivitas pajak merupakan hal yang tidak asing lagi di Indonesia 

bahkan di dunia. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan pembayaran beban 

pajak yang saat ini menjadi perhatian publik karena hal ini dapat merugikan 

pemerintah maupun masyarakat. Tujuan dari meminimalkan jumlah pajak 

perusahaan yang akan dibayar menjadi salah satu hal yang harus dipahami 

dan melibatkan beberapa etika, masyarakat atau adanya pertimbangan dari 

pemangku kepentingan perusahaan (Avi dan Yonah, 2014).  

Menurut Lanis dan Richardson (2011) agresivitas pajak adalah strategi 

perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Lanis dan 

Richardson (2011) menyatakan  bahwa  ETR merupakan proksi yang paling 

banyak digunakan pada penelitian terdahulu.  Semakin rendah nilai ETR 



23 
 

yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. 

Secara  keseluruhan, perusahaan yang  menghindari  pajak dengan  

mengurangi penghasilan  kena  pajak  mereka  dengan  tetap  menjaga  laba  

akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah, dengan 

demikian ETR dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak.    

Berdasarkan iuran di atas dapat disimpulkan perusahaan yang 

melakukan agresivitas pajak secara otomatis ingin meminimalkan jumlah 

pembayaran pajak yang tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan dari 

sisi perusahaan. 

7. Peraturan Perpajakan Indonesia 

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara dan bersifat memaksa 

yang terutang oleh wajib pajak, pembayarannya berdasarkan peraturan-

peraturan umum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, dengan 

tidak mendapatkan hasil secara langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 

negara, yaitu untuk menyelenggarakan pemerintahan (Resmi, 2014). Setiap 

perusahaan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka 

berhak untuk melaporkan dan membayarkan beban pajaknya kepada 

pemerintah. Jika wajib pajak tidak melaporkan beban pajaknya kepada 

pemerintah, maka akan dikenakan sanksi-sanksi yang berlaku sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukannya (Setyawan dan Lutfirrahman, 2014). 

Menurut UU No. 28 tahun 2007  tentang ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan pasal 1 angka 3, badan adalah sekumpulan orang atau 
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modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang 

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya. BUMN atau BUMD dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau 

organisai lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  

Secara umum terdapat 3 kelompok kewajiban pajak yang wajib 

dilakukan oleh setiap Wajib Pajak, diantaranya adalah : 

1. Kewajiban pajak sendiri; 

2. Kewajiban memotong atau memungut (pot/put) pajak atas penghasilan  

orang lain; 

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

berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Kewajiban bagi WP Badan meliputi seluruh jenis pajak, baik atas 

pajak sendiri, pot/put  pajak atas penghasilan pihak lain, maupun 

pemungutan PPN dan atau PPnBM (jika ada), tergantung dari bentuk badan, 

jenis usaha yang dilakukan, serta status Wajib Pajak yang bersangkutan 

(www.Pajak.go.id). 

UU Nomor 26 tahun 2008 tentang PPh dalam ayat (1) huruf d angka 

4, objek PPh adalah penghasilan, termasuk didalamnya adalah keuntungan 

karena penjualan atau karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 

http://www.pajak.go.id/
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yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan 

kecil (Republik Indonesia, 2008). 

Pemerintah Indonesia juga membuat kebijakan insentif perpajakan 

berupa tax deduction untuk aktivitas CSR. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat 

(1) UU PPh, terdapat biaya-biaya yang terkait dengan CSR yang dapat 

mengurangi biaya dalam menghitung PPh, biaya tersebut adalah : 

a. Biaya pengolahan limbah; 

b. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan; 

c. Sumbangan dalam rangka penanggulangan  bencana nasional yang 

ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah (PP); 

d. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang 

dilakukan di Indonesia yang tetentuannya sudah diatur dengan PP; 

e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur 

dengan PP; 

f. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan PP; 

g. Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga yang ketentuannya 

diatur dengan PP. 

C. Pengembangan Hipotesis 

Board Diversity dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Sudut pandang resource dependence theory memberikan pemahaman 

bahwa organisasi mempunyai kemampuan untuk mengendalikan lingkungan 

eksternal perusahaan dengan memilih sumber daya yang dibutuhkan agar 

tetap bertahan (Salancik, 1978). Board diversity dengan keberagaman 
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pengalaman, ketrampilan, pengetahuan dan perspektif akan memberikan 

pemahaman yang lebih baik terhadap lingkungan perusahaan. Hal ini dapat 

mengarahkan strategi dan kebijakan jangka panjang untuk keberlanjutan 

perusahaan. Keberagaman dalam dewan komisaris dengan pengalaman, 

ketrampilan, pengetahuan dan perspektif dan mengarahkan strategi dan 

kebijakan jangka panjang seperti tanggung jawab sosial perusahaan, 

meskipun disisi lain keberagaman justru berpotensi menimbulkan maslah 

dalam komunikasi dan koordinasi dalam dewan komisaris, serta 

menurunnya kemampuan pengelolaan dalam merumuskan kebijakan 

strategis untuk keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Semakin 

banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat perusahaan semakin luas 

(Sembiring, 2003). Berdasarkan argumentasi tersebut , maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut:  

H1 : Board Diversity mempengaruhi pengungkapan CSR. 

Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

Perspektif Stakeholder Theory menjelaskan peran perusahaan dalam 

hubungannya dengan sekumpulan stakeholder, dan untuk dapat memenuhi 

kepentingan stakeholder harus berhadapan perbedaan kepentingan di antara 

stakeholder. Corporate Governance mengatur kesetaraan hubungan di 

antara stakeholder sehingga perusahaan tidak hanya mengutamakan 

kepentingan stakeholder saja tetapi diharapkan mampu menyetarakan 
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beragam kepentingan stakeholder dan menjamin keberlangsungan 

perusahaan jangka panjang. Konvergensi antara Corporate Governance dan 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), tidak hanya akan mengurangi 

agency cost, tetapi lebih jauh lagi menciptakan stakeholders value dalam 

arti luas sehingga berdampak positif terhadap keberlanjutan perusahaan 

dalam jangka panjang. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut :  

H2 : Corporate Governance mempengaruhi pengungkapan CSR. 

Pengungkapan CSR dan Agresivitas Pajak 

Pendapatan pajak nantinya digunakan pemerintah untuk kesejahteraan 

masyarakat. Pajak tidak dapat dinikmati hasilnya secara langsung oleh 

perusahaan, oleh karena itu banyak perusahaan yang melakukan 

penghindaran pajak meskipun secara legal maupun ilegal.  Hal ini dianggap 

sangat merugikan pemerintah maupun masyarakat. Menutut teori legitimasi, 

menyatakan bahwa perusahaan terus meyakinkan masyarakat bahwa mereka 

telah melegitimasi tindakannya sesuai dengan aturan-aturan dan norma-

norma dalam masyarakat, hal ini agar perusahaan dapat diterima oleh 

masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan 

cara patuh terhadap pembayaran pajak dengan tidak agresif terhadap 

pajaknya yang berdampak pada kerugian pemerintah maupun masyarakat, 

dengan kesadaran penuh perusahaan untuk membayar pajak, maka 

perusahaan dianggap telah membina hubungan baik dengan pemerintah. 
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Menurut teori stakeholder, perusahaan dalam melakukan setiap 

operasinya harus mempertimbangkan kepentingan dari semua pihak yang 

terkena dampak dari setiap aktivitas operasinya, dalam hal ini pemerintah 

tidak hanya mementingkan stakeholder-nya saja, tetapi juga harus 

mementingkan kepentingan dari masyarakat, supplier, dll. Untuk menjaga 

keberlangsungan hidup perusahaan, harus dapat menjaga hubungan baik 

dengan stakeholder karena stakeholder memiliki pengaruh kepada jalannya 

perusahaan, dengan demikian perusahaan tidak bisa melepaskan diri dari 

peran stakeholder Wahyudi (2015). 

Perbedaan tujuan antara perusahaan dan pemerintah merupakan salah 

satu hal yang menyebabkan tindakan agresifitas pajak, oleh karena itu 

perusahaan seharusnya meningkatkan tindakan sosialnya dengan 

mengungkapkan laporan tahunan agar dapat kepercayaan dari masyarakat. 

Beberapa tahun belakangan ini, CSR mulai populer dikalangan perusahaan 

karena CSR dianggap perusahaan sebagai hal yang penting karena dapat 

menyelesaikan masalah-masalah lingkungan dan kemasyarakatan yang ada, 

namun masih rendahnya pemahaman tentang CSR di kalangan perusahaan, 

yang dapat dilihat dari rendahnya pengungkapan CSR di Indonesia. 

Semakin rendah pengungkapan CSR, maka perusahaan akan semakin 

agresif terhadap pajaknnya, demikian pula sebaliknya (Yoehana, 2013).  

Menurut Lanis & Richardson (2011), adanya hubungan negatif antara 

agresifitas pajak dengan CSR. Mereka mengajukan hipotesis bahwa 

semakin tinggi tingkat aktivitas CSR sebuah perusahaan, semakin rendah 
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tingkat agresivitas pajaknya. Hipotesis tersebut didasarkan pada pemikiran 

bahwa kewajiban CSR adalah bahwa perusahaan seharusnya membayar 

pajak secara wajar sesuai hukum di negara manapun perusahaan beroperasi 

(Wahyudi, 2015). Dari argumen di atas maka, dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut:  

H3 : Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak di 

Indonesia. 

D. Rerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran Teoriti
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