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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Profil Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada perushaan pertambangan yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Jumlah perusahaan yang menjadi 

objek penelitian sebanyak 12 perushaan. Berikut daftar profil perusahaan yang 

menjadi sampel pada penelitian ini: 

Tabel 5.1 
Profil Tempat Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan Alamat perusahaan 

1 ADRO Adaro Energy Tbk  
Menara Karya 23rd floor Jl. H.R. Rasuna 

Said, Blok X-5, Kv. 1-2 Jakarta 

2 BYAN Bayan Resources Tbk 

Gedung Office 8, Lantai 37 Sudirman 

Central Business Distrik (SCBD) lot 28 Jl. 

Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 

12950 Indonesia 

3 DOID Delta Dunia Makmur Tbk 
Cyber 2 Tower, 28th floor Jl. H.R Rasuna 

Said Blok X-5, No.13 Jakarta Selatan 12950 

4 GEMS Golden Energy Mines Tbk 
Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 6, Jl. 

M.H. Thamrin no. 51 Jakarta 

5 HRUM Harum Energy Tbk Jl. Alaydrus No.80 Jakarta Pusat 10130 

6 KKGI 
Resource Alam Indonesia 

Tbk 

Gedung Bumi Raya Utama Group Jl. 

Pembangunan I No. 3 Jakarta Pusat 

7 MYOH Samindo Resources Tbk 
Menara Mulia, Lantai 16, Jl. Jend. Gatot 

Subroto Kav. 9-11, Jakarta Selatan  

8 TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk 
Wisma Bakrie 2 lantai 16, Jl. H.R Rasuna 

Said Kav. B-2, Jakarta 12920 

9 ELSA Elnusa Tbk. 
Graha Elnusa, 16th floor, Jl. TB Simatupang 

Kav. 1 B Jakarta 12560 
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No Kode Nama Perusahaan Alamat perusahaan 

10 RUIS 
Radiant Utama Interinsco 

Tbk 

Jl. Kapten Tendean No. 24, Mampang 

Prapatan 

11 ANTM Aneka Tambang Tbk 

Gedung Aneka Tambang Jl. Letjen TB 

Simatupang No. 1 Lingkar Selatan, Tanjung 

Barat Jakarta 

12 TINS Timah Tbk 
Jl. Jend Sudirman 51 Pangkal Pinang 33121, 

Bangka  

 

5.2 Hasil Penelitian  

5.2.1 Deskripsi Hasil Penelitan 

Objek dalam penelitian ini meliputi Pengungkapan Corporate Sosial 

Responsibility, Profitabilitas, Agresivitas Pajak. Variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu Agresivitas Pajak, sedangkan variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas. 

Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018, yaitu sebanyak 12 perusahaan dengan 

laporan keuangan yang digunakan berjumlah 36 laporan keuangan. 

5.2.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian  

5.2.2.1 Gambaran Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Di bawah ini data mengenai pengungkapan CSR pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 

menggunakan indikator berdasarkan GRI G4 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5.2 
Pengungkapan CSR pada Perusahaan Pertamabangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 

Nama Perusahhaan Kode 2016 2017 2018 
Rata-

rata 

Adaro Energy Tbk ADRO 20 16 19 18.33 

Bayan Resources Tbk BYAN 16 17 16 16.33 

Delta Dunia Makmur Tbk DOID 11 21 24 18.67 

Golden Energy Mines Tbk GEMS 13 19 16 16.00 

Harum Energy Tbk HRUM 23 15 17 18.33 

Resource Alam Indonesia Tbk KKGI 14 20 12 15.33 

Samindo Resources Tbk MYOH 23 16 17 18.67 

Toba Bara Sejahtera Tbk TOBA 16 15 19 16.67 

Elnusa Tbk. ELSA 25 20 20 21.67 

Radiant Utama Interinsco Tbk RUIS 11 12 15 12.67 

Aneka Tambang Tbk ANTM 31 33 31 31.67 

Timah Tbk TINS 58 44 40 47.33 

Rata-rata Petahun 21.75 20.67 20.50 20.97 

Maksimum 58 44 40 47.33 

Minimum 11 12 12 12.67 

Sumber: www.idx,co.id  (diolah) 

 Dari data pada tabel 5.2 dapat dilihat rata-rata rasio pengungkapan CSR 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2016 sebesar 21.57. Pengungkapan CSR paling tinggi pada tahun 2016 dimiliki 

TINS sebanyak 58 pengungkapan dan pengungkapan CSR paling kecil dimiliki 

DOID dan RUIS sebanyak 11 pengungkapan. 

 Rata-rata rasio pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sebesar 20.67. Pengungkapan 

CSR paling tinggi pada tahun 2017 dimiliki TINS sebanyak 44 pengungkapan dan 

pengungkapan CSR paling kecil dimiliki RUIS sebanyak 12 pengungkapan. 
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 Rata-rata rasio pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sebesar 20.50. Pengungkapan 

CSR paling tinggi pada tahun 2018 dimiliki TINS sebanyak 40 pengungkapan dan 

pengungkapan CSR paling kecil dimiliki KKGI sebanyak 12 pengungkapan. 

 Perkembangan pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan periode 2016-2018 dapat 

digambarkan dalam grafik gambar 5.1 sebagai berikut: 

 

 Sumber: www.idx.co.id (diolah) 

Gambar 5.1 

Grafik data Rata-rata Pengungkapan CSR pada Perusahaan Pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 

5.2.2.2 Gambaran Profitabilitas  

Dibawah ini data mengenai Profitabilitas pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 yang 

diukur menggunakan Return On Asset (ROA) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5.3 
Profitabilitas pada Perushaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2018 

Nama Perusahhaan Kode 2016 2017 2018 
Rata-

rata 

Adaro Energy Tbk ADRO 5.22 7.87 4.92 6.00 

Bayan Resources Tbk BYAN 7.38 8.56 9.46 8.47 

Delta Dunia Makmur Tbk DOID 4.20 4.94 4.35 4.50 

Golden Energy Mines Tbk GEMS 9.26 11.67 13.62 11.52 

Harum Energy Tbk HRUM 4.35 12.13 6.36 7.61 

Resource Alam Indonesia Tbk KKGI 3.08 3.12 4.08 3.43 

Samindo Resources Tbk MYOH 14.44 9.04 15.10 12.86 

Toba Bara Sejahtera Tbk TOBA 5.58 11.88 11.77 9.74 

Elnusa Tbk. ELSA 7.54 5.16 3.81 5.50 

Radiant Utama Interinsco Tbk RUIS 2.66 2.18 1.72 2.19 

Aneka Tambang Tbk ANTM 0.22 0.45 1.92 0.86 

Timah Tbk TINS 2.64 4.23 1.89 2.92 

Rata-rata Petahun 5.55 6.77 6.58 6.30 

Maksimum 14.44 12.13 15.10 12.86 

Minimum 0.22 0.45 1.72 0.86 

Sumber: www.idx.co.id (diolah) 

Dari data pada tabel 5.3 dapat dilihat rata-rata rasio Profitabilitas pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 

sebesar 5.55. Rasio Profitabilitas paling tinggi pada tahun 2016 dimiliki MYOH 

sebesar 14.44 dan rasio Profitabilitas paling kecil dimiliki ANTM sebesar 0.22. 

Rata-rata rasio Profitabilitas pada perusahaan Pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sebesar 6.77. Rasio 

Profitabilitas paling tinggi pada tahun 2017 dimiliki oleh HRUM sebesar 12.13 

dan rasio Profitabilitas paling kecil dimiliki ANTM sebesar 0.45 

Rata-rata rasio Profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sebesar 6.58. Rasio 
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Profitabilitas paling tinggi pada tahun 2018 dimiliki MYOH sebesar 15.10 dan 

rasio Profitabilitas paling kecil dimiliki RUIS sebesar 1.72. 

Perkembangan Profitabilitas pada perusahaan Pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 secara keseluruhan dapat 

digambarkan dalam grafik gambar 5.2 sebagai berikut: 

 
 Sumber: www.idx.co.id (diolah) 

Gambar 5.2 
Grafik data Rata-rata Profitabilitas Perusahaan Pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 

5.2.2.3 Gambaran Agresivitas Pajak 

Dibawah ini mengenai Agresivitas Pajak pada perusahaan 

pertambangan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 yang 

diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR) adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.4 
Agresivitas Pajak pada Perushaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2016-2018 

Nama Perusahhaan Kode 2016 2017 2018 
Rata-

rata 

Adaro Energy Tbk ADRO 0.38 0.42 0.42 0.41 

Bayan Resources Tbk BYAN 0.39 0.20 0.25 0.28 
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Nama Perusahhaan Kode 2016 2017 2018 
Rata-

rata 

Delta Dunia Makmur Tbk DOID 0.39 0.46 0.30 0.38 

Golden Energy Mines Tbk GEMS 0.28 0.28 0.26 0.27 

Harum Energy Tbk HRUM 0.39 0.24 0.17 0.26 

Resource Alam Indonesia Tbk KKGI 0.36 0.32 0.58 0.42 

Samindo Resources Tbk MYOH 0.28 0.28 0.25 0.27 

Toba Bara Sejahtera Tbk TOBA 0.44 0.31 0.30 0.35 

Elnusa Tbk. ELSA 0.24 0.23 0.21 0.23 

Radiant Utama Interinsco Tbk RUIS 0.02 0.46 0.50 0.32 

Aneka Tambang Tbk ANTM 0.73 0.70 0.31 0.58 

Timah Tbk TINS 0.32 0.29 0.25 0.29 

Rata-rata Petahun 0.35 0.35 0.32 0.34 

Maksimum 0.73 0.70 0.58 0.58 

Minimum 0.02 0.20 0.17 0.23 

Sumber : www.idx.co.id (diolah) 

Dari data pada tabel 5.4 dapat dilihat rata-rata rasio Agresivitas Pajak 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 

sebesar 0.35. Rasio Agresivitas Pajak paling tinggi pada tahun 2016  dimiliki 

ANTM sebesar 0.73 dan rasio Agresivitas Pajak paling kecil dimiliki RUIS 

sebesar 0.02. 

Rata-rata rasio Agresivitas Pajak pada perushaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sebesar 0.35. Rasio Agresivitas 

Pajak paling tinggi pada tahun 2017 dimiliki ANTM sebesar 0.70 dan rasio 

Agresivitas Pajak paling kecil dimiliki BYAN sebesar 0.20. 

Rata-rata rasio Agresivitas Pajak pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sebesar 0.32. Rasio Agresivitas 

Pajak paling tinggi pada tahun 2018 dimiliki KKGI sebesar 0.58 dan rasio 

Agresivitas Pajak paling kecil dimiliki HRUM sebesar 0.17. 
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Perkembangan Agresivitas Pajak pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan periode 2016-2018 dapat 

digambarkan dalam grafik gambar sebagai berikut: 

 
 Sumber: www.idx.co.id (diolah)  

Gambar 5.3 

Grafik data Agresivitas Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 

5.2.3 Hasil Analisis Deskriptif 

5.2.3.1 Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan 

Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan 

Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2016-2018 

Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018). Sebagaimana telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tujuan utama penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan 

profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Untuk menjawab 
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permasalahan tersebut digunakan analisis regresi berganda yang terdiri dari 

persamaan regresi linier berganda, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis 

dengan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Hasil analisis deskriptif dapat 

dilihat pada tabel 5.5 sebagai berikut: 

Tabel 5.5 
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

  Agresivitas Pajak Pengungkapan CSR Profitabilitas 

Mean 0.3382 20.9722 6.3000 

Standard Error 0.0232 1.6506 0.6824 

Median 0.3046 18.0000 5.0500 

Standard Deviation 0.1390 9.9038 4.0945 

Minimum 0.0156 11.0000 0.2200 

Maximum 0.7269 58.0000 15.1000 

Count 36 36 36 

Sumber: Hasil Output Excel  

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai terendah (minimum) dari variabel 

Agresivitas Pajak sebesar 0.0156 yang berasal dari Radiant Utama Interinsco Tbk 

pada tahun 2016. Sedangkan Agresivitas tertinggi (maximum) berasal dari Aneka 

Tambang Tbk tahun 2016 yaitu sebesar 0.7269. Nilai rata-rata variabel 

Agresivitas Pajak adalah sebesar 0.3382 lebih besar dari standar deviasi sebesar 

0.1390. Hasil tersebut menunjukkan variabilitas data yang rendah untuk variabel 

Agresivitas Pajak pada sampel atau dapat dikatakan memiliki simpangan yang 

besar menunjukkan persebaran data yang baik pada variabel Agresivitas Pajak. 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai terendah (minimum) dari variabel 

CSR sebesar 11.0000 yang berasal dari Delta Dunia Makmur Tbk dan Radiant 

Utama Interinsco Tbk pada tahun 2016. Sedangkan CSR tertinggi (maximum) 

berasal dari Timah Tbk tahun 2016 yaitu sebesar 58.0000. Nilai rata-rata variabel 

CSR adalah sebesar 20.9722, lebih besar dari standar deviasi yaitu sebesar 9.9038. 

Hasil tersebut menunjukkan variabilitas data yang rendah untuk variabel CSR 

pada sampel atau dapat dikatakan memiliki simpangan yang besar menunjukkan 

persebaran data yang baik pada variabel CSR. 
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Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai terendah (minimum) dari variabel 

Profitabilitas sebesar 0.2200 yang berasal dari Aneka Tambang Tbk pada tahun 

2016. Sedangkan Profitabilitas tertinggi (maximum) berasal dari Samindo 

Resources Tbk tahun 2018 yaitu sebesar 15.1000. Nilai rata-rata variabel 

Profitabilitas adalah sebesar 6.3000 lebih besar dari standar deviasi sebesar 

4.0945. Hasil tersebut menunjukkan variabilitas data yang rendah untuk variabel 

Profitabilitas pada sampel atau dapat dikatakan memiliki simpangan yang besar 

menunjukkan persebaran data yang baik pada variabel profitabilitas. 

5.2.4 Uji Asumsi Klasik 

5.2.4.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi normal atau mendekati 

normal. Untuk mendeteksi ada tidaknya pelanggaran asumsi normalitas dapat 

dilihat dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal. 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari populasi adalah tidak normal. 

Tabel 5.6 
Hasil Uji Normalitas Data Residual 

 

Dari hasil pengujian normalitas data yang disajikan pada tabel di atas, 

terlihat bahwa nilai probabilitas (sig) yang diperoleh variabel residual lebih besar 
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dari 0,05 yang menunjukan bahwa data yang digunakan memiliki sebaran yang 

normal. Dengan kata lain asumsi normalitas data terpenuhi. 

5.2.4.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi 

yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi kolerasi. Untuk 

melihat nilai multikolinieritas dapat dilihat dengan nilai tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka tidak 

terjadi multikolinieritas. Sebaliknya jika tolerance < 0,10 dan VIF > 10 maka 

terjadi multikolinieritas. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh 

hasil uji multikolinieritas sebagai berikut: 

Tabel 5.7 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Tabel di atas menunjukan hasil pengujian multikolinieritas data. Dari 

data yang disajikan pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai tolerance yang 

diperoleh kedua variabel bebas masing-masing sebesar 0,917 > 0,1 dan Variance 

Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Hal ini menunjukan bahwa tidak ditemukan 

adanya korelasi yang kuat diantara variabel bebas, sehingga asumsi 

multikolinieritas data terpenuhi. 

5.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskesatisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya pelanggaran asumsi heteroskedastisitas dapat dilihat 
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dengan menggunakan uji glejser yaitu dengan meregresikan variabel bebas 

terhadap nilai absolute residual dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka varians residual bersifat homogen. 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka varians residual bersifat heterogen. 

Tabel 5.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas di atas, diketahui bahwa 

nilai signifikansi yang diperoleh masing-masing variabel > 0,05 yang menunjukan 

bahwa varians residual dalam data bersifat homogen, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. 

5.2.4.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu para periode t-1 dengan kata lain, autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Sehingga 

model regresi yang baik adalah menghindari adanya autokorelasi. Untuk menguji 

ada atau tidaknya autokorelasi, dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai 

statistic Durbin Watson (D-W) dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 5.9 
Kriteria Pengujian Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 
Tidak ada autokorelasi positif No decision d1 ≤ d ≤ du 
Tidak ada autokorelasi negative Tolak 4-d1 < d < 4 
Tidak ada autokorelasi negative No decision 4-du < d < 4-dl 
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak du < d < 4-du 
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 Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil autokorelasi sebagai 

berikut: 

Tabel 5.10 

Hasil Pengujian Autokorelasi 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai Durbin Watson yang 

diperoleh sebesar 2,102. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai dL dan dU pada 

tabel Durbin Watson. Dengan α = 0,05%, diperoleh nilai dL sebesar 1,354 dan dU 

sebesar 1,587. Sehingga diperoleh 4-dU sebesar 2,413 dan 4-dL sebesar 2,646. 

Dari nilai-nilai tersebut terlihat bahwa nilai dW yang diperoleh sebesar 2,102, 

berada diantara dU = 1,587 dan 4-dU = 2,413. Sesuai dengan kriteria pengujian 

bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran autokorelasi baik itu autokorelasi 

positif maupun autokorelasi negatif. 

5.2.5 Persamaan Regresi Linier Berganda 

Model persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah 

sebagai berikut: 

Y= a + β1X1 + β2X2+e 

Keterangan :  

a  : Konstanta  

Y  : Agresivitas Pajak 

X1  : Pengungkapan CSR 

X2  : ROA 

b1 dan b2 : Koefisien regresi 

e  : error 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, 

diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 5.11 
Persamaan Regresi Linier Berganda 

 

Dari tabel output di atas diperoleh nilai a sebesar 0,115, β1 sebesar 

0,006 dan β2 sebesar 0,015. Dengan demikian, persamaan regresi linier berganda 

yang akan dibentuk adalah sebagai berikut: 

Y= 0,115 + 0,005X1 + 0,015X2+0.042 

Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas tersebut masing-

masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar 0,115 menunjukan bahwa ketika kedua variabel 

bebas bernilai nol (0), maka agresivitas pajak diprediksi akan bernilai 

sebesar 0,115 kali. 

b. Variabel X1 yaitu pengungkapan CSR memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar 0,006, menunjukan bahwa ketika terjadi pengungkapan CSR 

meningkat, diprediksi akan meningkatkan agresivitas pajak sebanyak 

0,006 kali. 

c. Variabel X2 yaitu profitabilitas memiliki nilai koefisien regresi sebesar 

0,015, menunjukan bahwa ketika pengungkapan CSR mengalami 

peningkatan, diprediksi akan meningkatkan agresivitas pajak 

sebanyak 0,015 kali. 

5.2.6 Uji Kecocokan Model 

 Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat 



64 
 

 
 

terbatas. Nilai yang mendekati variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Dengan menggunakan SPSS, koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 5.12 
Koefisien Determinasi Simultan 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai koefisien 

korelasi atau (R) yang diperoleh sebesar 0,511. Dengan demikian koefisien 

determinasi dapat dihitung sebagai berikut: 

Kd = (𝑟)  x 100 % 

Kd = (0,511)  x 100 % 

Kd = 51,1% 

Berdasarkan hasil perhitugan di atas, terlihat bahwa nilai koefisien 

determinasi yang diperoleh sebesar 51,1%. Hal ini menunjukan bahwa kedua 

variabel bebas yang terdiri dari pengungkapan CSR dan profitabilitas memberikan 

kontribusi terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018 sebesar 51,1%, sedangkan 

48,9% lainnya merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. 

Sedangkan untuk melihat besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dilakukan 

perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 5.13 
Koefisien Determinasi Parsial 

 

Berdasarkan output di atas dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

Pengaruh X1 terhadap Y = 0,440 x 0,570 = 0,251 atau 25,1% 

Pengaruh X2 terhadap Y = 0,451 x 0,578 = 0,260 atau 26% 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa profitabilitas 

(X2) memberikan kontribusi paling dominan terhadap agresivitas pajak (Y) 

dengan kontribusi yang diberikan sebesar 26%, sedangkan 25,1% lainnya 

diberikan oleh pengungkapan CSR (X1). 

5.2.7 Pengujian Hipotesis 

5.2.7.1 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F) 

Untuk membuktikan apakah kedua variabel bebas yang terdiri dari 

pengungkapan CSR dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016 – 2018, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan rumusan hipotesis 

sebagai berikut: 

H0: β1 = β2 = 0,  artinya secara simultan, kedua variabel bebas yang terdiri 

pengungkapan CSR dan profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016 – 2018. 

Ha: β1 ≠ β2 ≠ 0,  artinya secara simultan, kedua variabel bebas yang terdiri 

pengungkapan CSR dan profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018. 
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Taraf signifikansi (α): 0,05 

Kriteria uji: tolak H0 jika nilai F-hitung > F-tabel, Ha terima 

Nilai statistik uji F dapat diketahui dari tabel output berikut: 

Tabel 5.14 

Pengujian Hipotesis Simultan 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa nilai F-hitung 

yang diperoleh sebesar 17,248. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai F-tabel 

pada tabel distribusi F. Dengan α=0,05, db1=2 dan db2=33, diperoleh nilai F-tabel 

sebesar 3,285. Dari nilai-nilai di atas, terlihat bahwa nilai Fhitung (17,248) > Ftabel 

(3,285), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima. Artinya secara simultan kedua variabel bebas yang terdiri dari 

pengungkapan CSR dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016 – 2018. Jika disajikan dalam gambar, nilai F-hitung dan F-tabel tersebut 

dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

Gambar 5.4 
 Kurva Uji Hipotesis Simultan X1 dan X2 terhadap Y 

 

 

Daerah Penerimaan H0

Daerah Penolakan H0 

F hitung = 17,248 F tabel = 3,285 



67 
 

 
 

5.2.7.2 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) 

5.2.7.2.1 Pengujian Hipotesis Parsial X1 

H0: β1= 0 Artinya, secara parsial pengungkapan CSR berpengaruh negative  

signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018. 

Ha: β1 ≠ 0 Artinya, secara parsial pengungkapan CSR berpengaruh positif 

signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018. 

Dengan taraf signifikansi 0,05 

Kriteria : Tolak H0 jika t hitung > dari t tabel, terima dalam hal lainnya 

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X1 

sebagai berikut: 

Tabel 5.15 
Pengujian Hipotesis Parsial X1 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai t-hitung yang 

diperoleh pengungkapan CSR sebesar 3,462. Nilai ini akan dibandingkan dengan 

nilai nilai t-tabel pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=36-2-1= 33, 

diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar 2,035. Dari nilai-nilai di 

atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 3,462 > 2,035. Sesuai 

dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

secara parsial pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016 – 2018. Jika disajikan dalam grafik, nilai t-hitung dan t-tabel tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 



68 
 

 
 

 

Gambar 5.5 

Uji Hipotesis Parsial X1 

5.2.7.2.2 Pengujian Hipotesis Parsial X2 

H0: β2= 0 Artinya, secara parsial profitabilitas berpengaruh negative signifikan 

terhadap agresivitas pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018. 

Ha: β2 ≠ 0 Artinya, secara parsial profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap agresivitas pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018. 

Dengan taraf signifikansi 0,05 

Kriteria : Tolak H0 jika t hitung > dari t tabel, terima dalam hal lainnya 

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X2 

sebagai berikut: 

Tabel 5.16 
Pengujian Hipotesis Parsial X2 

 

   Daerah Penerimaan H0 

Daerah 
penolakan Ho 

t tabel= -2,035                    0    t-tabel= 2,035                                            
t hitung = 3,462 

Daerah 
penolakan Ho 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai t-hitung yang 

diperoleh profitabilitas sebesar 3,547. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai 

nilai t-tabel pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=36-2-1= 33, 

diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar 2,035. Dari nilai-nilai di 

atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 3,547 > 2,035. Sesuai 

dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

secara parsial profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 

2018. Jika disajikan dalam grafik, nilai t-hitung dan t-tabel tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

 

Gambar 5.6 

Uji Hipotesis Parsial X2 

   Daerah Penerimaan H0 

Daerah 
penolakan Ho 

t tabel= -2,035                    0    t-tabel= 2,035                                                  
t hitung = 3,547 

Daerah 
penolakan Ho 
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5.3 Pembahasan Hasil Penelitian  

5.3.1 Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap 

Agresivitas Pajak 

Dalam Penelitian ini, rata-rata variabel pengungkapan Corporate 

Social Responsibility pada laporan tahunan perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 mengalami penurunan. Rata-

rata pengungkapan Corporate Social Responsibility untuk periode 2016-2018 

yaitu sebesar 20.9722. Nilai minimum perusahaan dalam melakukan 

pengungkapan corporate social responsibility yaitu sebesar 11.0000 yang berasal 

dari Delta Dunia Makmur Tbk dan Radiant Utama Interinsco Tbk pada tahun 

2016. Sedangkan CSR tertinggi (maximum) berasal dari Timah Tbk tahun 2016 

yaitu sebesar 58.0000.. 

Berdasarkan hasil uji t pada variabel pengungkapan corporate social 

responsibility terhadap agresivitas pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0.002. Hal ini berarti nilai signifikansi < 0.05 atau (0.002 < 0.05) dan dapat 

disimpulkan bahwa variabel corporate social responsibility (CSR) secara parsial 

berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Hasil tersebut menerima hipotesis 

pertama (Ha1) yang menyatakan bahwa pengungkapan corporate social 

responsibility berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan menolak hipotesis (H01) 

yang menyatakan bahwa pengungkapan corporate social responsibility tidak 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  

Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 

Agresivitas Pajak bisa terjadi karena beberapa alasan yaitu kemungkinan 

perusahaan melakukan kegiatan CSR dalam laporan tahunan hanya untuk 

memenuhi kewajiban perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perusahaan 

yang menjalankan usahanya pada sektor pertambangan maka perusahaan tersebut 

akan menjalakan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan sumber daya alam, 

maka hal tersebut sudah diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 40 tahun 2007 pasal 74, ayat (1) untuk melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungannya atau dapat dikatakan perusahaan tersebut wajib 

melaksanakan kegiatan CSR. Kemudian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
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Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 6, kegiatan CSR yang telah dilakukan lalu 

diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, dan perusahaan yang sedikit 

melakukan kegiatan CSR akan dianggap sebagai perusahaan yang kurang 

bertanggungjawab terhadap keadaan sosial dan lingkungannya sehingga disisi lain 

perusahaan tersebut akan melakukan tindakan agresivitas pajak untuk 

meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan kepada Negara oleh 

perusahaan. Akan tetapi, sebaliknya dengan perusahaan yang banyak melakukan 

kegiatan CSR dan mengungkapkannya pada laporan tahunan maka perusahaan 

tersebut dianggap sadar akan sosial dan lingkungannya sehingga perusahaan 

tersbut tidak akan melakukan tindakan agresivitas pajak. 

 Hasil tersebut sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa corporate 

social responsibility tidak dapat dengan mudah dihilangkan seperti nilai-nilai, 

kepercayaan dan norma yang mendukung agenda CSR yang mencakup transaksi 

dan aktivitas perusahaan, termasuk cara yang dipilihnya untuk terlibat dengan 

sistem perpajakan, dan dengan beberapa pertimbangan konsekuensi dari perilaku 

perusahaan. Sementara wajib pajak mempunyai hak untuk meminimalkan 

kewajiban pajak dengan menggunakan cara-cara yang sah, perusahaan-perusahaan 

yang mengejar kegiatan CSR tidak secara nyata terlibat dalam penghindaran pajak 

atau penghindaran yang tidak diizinkan untuk melakukannya sehingga mereka 

akan menghindari tanggungjawab sosial perusahaan tersebut (Visser, Matten dan 

Tolhurst, 2007:452). 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andrianto dan Fajar 

(2017), Putu ayu dan I Made (2017), serta Mustika dan Vince (2017) yang 

menyatakan bahwa pengungkapan Corporate social Responsibility berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan hasil yang 

berbeda dengan penelitian Della, Rafki dan Djusminar (2018), Faridatul, Nurul 

dan Anis (2018) yang menyatakan bahwa pengungkapan corporate social 

responsibility tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. 
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5.3.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak 

Dalam penelitian ini, rata-rata variabel profitabilitas pada laporan 

tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2018 mengalami fluktuasi namun cenderung sedikit mengalami penurunan. 

Rata-rata profitabilitas untuk periode 2016-2018 yaitu sebesar 6.3000. Nilai 

minimum profitabilitas dalam suatu perusahaan pertambangan periode 2016-2018 

yaitu sebesar 0.2200 yang dimiliki oleh perusahaan Aneka Tambang Tbk pada 

tahun 2016 sedangkan nilai maksimum profitabilitas pada perusahaan 

pertambangan periode 2016-2018 adalah sebesar 15.1000 yang dimiliki oleh 

perusahaan Samindo Resources Tbk pada tahun 2018.  

Berdasarkan hasil uji t pada variabel profitabilitas terhadap agresivitas 

pajak menujukkan nilai signifikansi sebesar 0.001. Hal ini berarti nilai signifikansi 

< 0.05 atau (0.001 < 0.05) dan dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas 

secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut menerima 

hipotesis kedua (Ha2) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak dan menolak hipotesis (H0) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak dikarenakan 

bahwa profitabilitas merupakan suatu indikator yang dapat mencerminkan 

kesehatan keuangan dalam suatu perusahaan, profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam periode tertentu. Maka, 

jika profitabilitas suatu perusahaan tinggi tingkat perusahaan melakukan 

agresivitas pajak juga akan tinggi karena perusahaan mempunyai kewajiban untuk 

membayar pajaknya tinggi sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Perusahaan 

yang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi akan dapat dengan mudah 

menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk memanfaatkan insentif pajak dan 

melakukan pengelolaan perencanaan pajak dengan baik sehingga perusahaan 

tersebut bisa menurunkan kewajiban pajak efektifnya. 

Hasil tersebut sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa 

profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan 

laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, 
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perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang 

lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika perusahaan tersebut 

mengalami kerugian (Rodriguez dan Arias, 2012). 

Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Hengky dan Ria (2016), Putu Meita dan Ery (2016), Anggi, Yusnaini dan 

Eka (2019), serta Ni Luh dan Naniek (2017), yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan tindakana 

agresivitas pajak. Sebaliknya, penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Mustika dan Vince (2017), serta Agus Taufik dan Eta 

Febriani (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.  

5.3.3 Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan 

Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak  

Berdasarkan hasil uji F menggunakan software SPSS, pada variabel 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas terlihat bahwa 

nilai F-hitung yang diperoleh sebesar 17,248. Nilai ini akan dibandingkan dengan 

nilai F-tabel pada tabel distribusi F. Dengan α=0,05, db1=2 dan db2=33, diperoleh 

nilai F-tabel sebesar 3,285. Dari nilai-nilai di atas, terlihat bahwa nilai Fhitung 

(17,248) > Ftabel (3,285), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima. Artinya, secara bersama-sama pengungkapan corporate 

social responsibility dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap agresivitas 

pajak. Berdasarkan hasil perhitugan koefisien determinasi (R2), terlihat bahwa 

nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 51,1%. Hal ini menunjukan 

bahwa kedua variabel bebas yang terdiri dari pengungkapan CSR dan 

profitabilitas memberikan kontribusi terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018 sebesar 

51,1%, sedangkan 48,9% lainnya merupakan kontribusi dari variabel lain yang 

tidak diteliti. 

 


