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ABSTRACT 

Many of research subject to CSR and Tax liability associated to Cummulative abnormal 

return ( CAR ) as a proxy of Market Performance have a mix result. The purpose of this 

research is: 1) To examine assosiated of Taxes Payable to company’s performance that 

measured Cumulative Abnormal Return, 2) To examine the effect of Corporate Social 

Responsibility disclosure as Moderating Variables influences of Taxes Payable to 

company’s performance that measured Cumulative Abnormal Return. The total 

population this research is 149 Manufacturing Companies listed in Indonesian Stock 

Exchange for the year 2008. Whereas the total research sample is 41 manufacturing 

companies using purposive sampling. Hypothesis is tested using moderated regression 

analysis to find out the interactive influence of the moderating variables. 

       Results of paper  find  that (1) Taxes Payable has a positive assosiated  on 

company’s performance that measured Cumulative Abnormal Return, (2) the disclosure 

of Corporate Social Responsibility is able to moderate relation of Taxes Payable and 

company’s performance that measured Cumulative Abnormal Return. 

Keywords: Taxes Payable, Cumulative Abnormal Return, Corporate Social 

Responsibility 

 

 

 

 

 

 



 I. PENDAHULUAN 

     Nilai perusahaan yang memiliki hutang lebih tinggi dari perusahaan yang tidak 

mempuyai hutang hingga pada suatu kondisi tertentu Modigliani dan Miller (1963)  

(MM-1),  Hutang merupakan akan mengurangi besaran laba perusahaan dengan 

pemebayaran bunga, Hutang pajak juga berpengaruh terhadap laba perusahan, karena 

hutang pajak harus dibayar yang berarti terjadi cash outflow dari perusahaan.  Cash 

Outflow ini akan mempengaruhi nilai perusahaan, dan juga akan mempengaruhi 

(return) saham perusahaan. Return saham perusahaan yang mempuyai hutang lebih 

tinggi dari return saham perusahaan yang tidak mempuyai hutang. Karena return saham 

merupakan biaya bagi perusahaan, maka biaya dana yang diperoleh dari saham menjadi 

lebih mahal dibanding dana hutang. Disatu sisi, dana hutang lebih murah dari dana 

saham, tetapi disisi lain peningkatan hutang akan meningkatkan biaya saham. 

Tanggungjawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) perusahaan 

dapat didefinisikan sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan 

interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggungjawab organisasi di bidang 

hukum (Aggraini, 2006). 

Investor memerlukan berbagai informasi yang dapat dijadikan sinyal untuk 

menilai prospek perusahaan. Informasi harga saham merupakan salah satu indikator 

keberhasilan pengelolaan perusahaan. Semakin baik harga saham, maka kinerja 

perusahaan juga akan meningkat. Semakin tinggi Cumulative Abnormal Return (CAR) 

maka perusahaan akan semakin solvabel. Semakin solvabel perusahaan maka akan 

meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan yang akan mengakibatkan 

kenaikan harga saham. 

Beberapa penelitian menemukan bahwa Investor juga seringkali memperhatikan 

hal lain selain angka-angka keuangan seperti pengungkapan Corporate social 

Responsibility sebagai pertimbangan sebelum melakukan investasi pada perusahaan,  

1.1 Rumusan Masalah 

a. Rumusan Masalah  

       Berdasarkan latarbelakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah Hutang Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?  



2. Apakah pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 

Responsibility) mampu memoderasi hubungan Hutang Pajak terhadap Kinerja 

Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

b. Batasan Masalah 

       Dalam penelitian ini, penulis membatasi Kinerja Perusahaan yang diukur 

dengan Cumulative Abnormal Return (CAR). Cumulatif abnormal return (CAR) 

adalah kumulatif  harian abnormal return dari masing-masing perusahaan selama 

satu tahun. 

1.2 Tujuan Penelitian 

       Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah Hutang Pajak berpengaruh terhadap Kinerja 

Perusahaan yang diukur dengan Cumulative Abnormal Return (CAR). 

b. Untuk mengetahui apakah Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

(CSR) sebagai variabel pemoderasi berpengaruh terhadap Hutang Pajak dan 

Kinerja Perusahaan yang diukur dengan Cumulative Abnormal Return (CAR). 

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Kinerja Perusahaan 

       Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan tentang kondisi financial 

perusahaan selama periode waktu tertentu. Untuk mengukur keberhasilan suatu 

perusahaan pada umumnya berfokus pada laporan keuangan disamping data-data non 

keuangan lain yang bersifat sabagai penunjang. Informasi kinerja bermanfaat untuk 

memprediksi kapasitas perusahaan dalam manghasilkan arus kas dari sumber dana yang 

ada. 

       Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan investor untuk 

memperoleh perkiraan tentang laba dan deviden dimasa mendatang dan resiko atas 

penilaian tersebut. Dengan demikian pengukuran kinerja keuangan dari laporan keuangan 

dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan kekayaan pemegang saham (investor).  

2.1.1 Ukuran Kinerja Keuangan 

       Apabila kinerja keuangan perusahaan menunjukkan adanya prospek yang baik, 

maka sahamnya akan diminati investor dan harganya meningkat (Harianto dan Sudomo, 

2001:212). Dengan meningkatnya harga saham tentunya return saham yang diterima 

investor juga meningkat. 



  Harga saham mencerminkan informasi yang relevan, informasi tersebut 

ditunjukkan oleh perubahan harga diwaktu yang lalu dan karenanya perubahan harga 

saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang Harianto dan 

Sudomo (2001:379). 

Cumulative Abnormal Return (CAR) merupakan kumulatif harian AR dari hari 

pertama sampai dengan hari-hari berikutnya untuk setiap jenis saham.  

2.2 Hutang 

Modigliani dan Miller (1963) memperbaiki model awal dengan 

memperhitungkan pengenaan pajak kepada perusahaan (corporate income taxes). 

Dengan hadirnya pajak perusahaan, maka terdapat perbedaan antar nilai perusahaan 

yang mempunyai hutang dengan nilai perusahaan yang tidak mempunyai hutang. Jadi, 

nilai perusahaan yang mempunyai hutang lebih tinggi dari perusahaan yang tidak 

mempunyai hutang, karena hutang dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan. 

Pembayaran bunga hutang merupakan faktor biaya yang akan mengurangi besaran laba 

perusahaan yang kena pajak.  

Model MM-2 menyimpulkan bahwa keuntungan dari pengurangan pajak seiring 

dengan peningkatan hutang masih lebih tinggi dari peningkatan biaya saham, terlihat 

dari penurunan rata-rata tertimbang biaya modal. 

2.2.1 Hutang Pajak 

Hutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 

adminsitrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan 

pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang 

menjadi dasar penagihan pajak adalah hutang pajak.  

Hutang Pajak terdiri atas: 

a. Pajak Penghasilan Pasal 21 

       Menurut Siti Resmi (2008:80) Pajak Penghasilan adalah pajak yang 

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya 

dalam suatu tahun pajak. 

b. Pajak Penghasilan Pasal 23 

       Menurut Waluyo (2009:208) PPh Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang 

dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, 

disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan 

pemerintah, Subjek Pajak Badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha 

tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri 



atau bentuk usaha tetap yang pemotongan pajaknya dilakukan oleh pihak yang wajib 

membayarkan. 

c. Pajak Penghasilan Pasal 25 

       Menurut Waluyo (2009:215) Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak 

Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak 

berjalan.  

d. Pajak Penghasilan Pasal 26 

       Menurut Sukrisno Agoes (2007:130) PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan 

yang dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau 

diperoleh WP luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.  

e. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Keluaran 

       Pengusaha yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak di Dalam daerah 

Pabean, Penyerahan Jasa Kena Pajak di Dalam daerah Pabean, dan Ekspor Barang Kena 

Pajak. Wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah yang terutang. 

2.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, 

organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (good 

corporate governance) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi 

mengenai aktivitas sosialnya (Anggraini 2006). Masyarakat membutuhkan informasi 

mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga 

hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan 

mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. 

Tanggungjawab sosial perusahaan merupakan kewajiban setiap organisasi bisnis 

atau perusahaan untuk ikut serta dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta 

meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, disamping kegiatan-kegiatan bisnis 

yang bertujuan untuk keperluan perusahaan dengan tetap memenuhi hukum dan prinsip-

prinsip ekonomi.        

2.4 Manfaat Aktifitas Corporate Social Responsibility 

       Menurut Wibisono (2007: 78) perusahaan memperoleh beberapa 

keuntungan karena menerapkan tanggunjawab sosialnya antara lain:  

a. Untuk mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image 

perusahaan;  

b. layak mendapatkan ijin untuk beroperasi (social license to 



c. operate), mereduksi risiko bisnis perusahaan;  

d. melebarkan akses ke sumber daya; membentangkan akses menuju market; 

mereduksi biaya;  

e. memperbaiki hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan 

dengan regulator; dan meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan.  

2.5 Signalling Theory 

       Signalling Theory melandasi pengungkapan sukarela ini. Manajemen selalu 

berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut 

pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham 

khususnya, kalau informasi tersebut merupakan berita baik (good news).  

       Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akutansi 

Keuangan (PSAK) Nomor 1 paragraf sembilan secara implicit menyarankan 

untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial sebagai berikut : 

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai 

lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya 

bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran penting 

dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna 

laporan yang memegang peranan penting” 

 

2.6 Aktifitas Corporate Social Responsibility 

Kotler dan  Lee (2005:23) dalam Nelly Masnila merumuskan aktivitas yang 

berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam 6 kelompok kegiatan : 

promotion, marketing, corporate social marketing, corporate philantropy, 

community volunteering, dan social responsibility business practices.  

       Berbeda dengan Kotler dan Lee, Menurut the committee on Accounting for 

Corporate Social Performance of Nation Association of Accountants (Yuniarti, 

2002) dalam Nelly Masnila bentuk kegiatan sosial perusahaan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Keterlibatan komunitas (Community Involvement), mencakup aktivitas 

berbentuk donasi atau bantuan untuk kegiatan rohani, olahraga, bantuan 

bagi pengusaha kecil, pelayanan kesehatan masyarakat, bantuan penelitian 

dan sebagainya.  



2. Sumberdaya manusia (Human Resources), meliputi program pendidikan dan 

pelatihan karyawan, fasilitas keselamatan kerja, kesehatan, kerohanian, serta 

tunjangan karyawan.  

3. Lingkungan Hidup dan  Sumberdaya Fisik (Environmental and Physical 

Resources) terdiri dari antara lain keterlibatan perusahaan dalam pengolahan 

limbah, program penghijauan, pengendalian polusi, dan  pelestarian 

lingkungan hidup.  

4. Kontribusi produk atau jasa (Product or services contribution), mencakup 

keamanan dan  kualitas produk, kepuasan konsumen,dan sebagainya.  

2.7 Review Penelitian Terdahulu 

Perusahaan besar akan melakukan income shifting untuk mengurangi hutang 

pajaknya, kecuali perusahaan tersebut sudah memiliki leverage yang besar (Guenther et 

all 1994), income shifting salah satu cara untuk melakukan earning manajemen,  

Perusahaan akan melakukan income shifting untuk memperoleh hutang pajak yang 

lebih rendah, jika terjadi penurunan tarif pajak (Maydew 1997) 

Hutang dan Aktiva pajak tangguhan memiliki hubungan positif dengan harga 

saham Hendang Tanusdjaja (2005).  

Kenaikan hutang pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang 

mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk pelaporan keuangan 

dibanding pelaporan pajak. Sebaliknya perbedaan temporer yang mengurangi 

jumlah pajak di masa depan akan menambah atau diakui sebagai aktiva pajak 

tangguhan, dan perusahaan harus mengakui adanya keuntungan atau manfaat pajak 

tangguhan (deferred tax benefit), yang berarti bahwa kenaikan aktiva pajak 

tangguhan konsisten dengan perusahaan yang menngakui biaya lebih awal atau 

menangguhkan pendapatannya untuk tujuan pelaporan keuangan dibanding 

pelaporan pajak (Philips et al 2003). 

Kinerja keuangan berbasis pasar saham menghasilkan pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja sosial pada tahun yang sama dan tahun berikutnya.  Pada tahun yang 

sama kinerja keuangan berbasis asset utilisasi tidak menghasilkan pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja sosial demikian sebaliknya kinerja sosial terhadap kinerja 

keuangan. Namun pada tahun berikutnya kinerja keuangan berbasis asset utilisasi 

menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja sosial demikian sebaliknya 

kinerja sosial terhadap kinerja keuangan (Tiominar Tambunan 2009). 



Return on asset terbukti berpengaruh positif secara statistis pada nilai perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2005 – 2006 Ni Wayan 

Yuniasih Made Gede Wirakusuma ( 2006).  

Pengungkapan CSR sebagai variabel pemoderasi terbukti berpengaruh positif 

secara statistis pada hubungan return on asset dan nilai perusahaan atau dengan kata lain 

CSRI merupakan variabel pemoderasi dalam kaitannya dengan hubungan return on 

asset dan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi tidak 

terbukti berpengaruh terhadap hubungan return on asset dan nilai perusahaan atau 

dengan kata lain kepemilikan manajerial bukan merupakan variabel pemoderasi. 

Tingkat pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh positif 

terhadap ROE satu tahun ke depan (Lely Dahlia 2008). Sedangkan hasil yang diperoleh 

dari pengujian kinerja saham menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan CSR dalam 

laporan tahunan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel CAR 

(ukuran kinerja saham perusahaan). 

2.8 Kerangka Pemikiran 

       Besarnya hutang pajak maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Maka apabila 

suatu perusahaan memiliki hutang pajak yang tinggi akan mempengaruhi persepsi 

investor terhadap perusahaan tersebut. 

       Return saham perusahaan yang mempunyai utang lebih tinggi dari return saham 

perusahaan yang tidak mempunyai utang. Karena return saham merupakan biaya bagi 

perusahaan, maka biaya dana yang diperoleh dari saham menjadi lebih mahal dibanding 

dana utang. Di satu sisi, dana utang lebih murah dari dana saham, tetapi di sisi lain 

peningkatan utang akan meningkatkan biaya saham.     

       Selain itu, para investor juga memperhatikan masalah kepedulian sosial ke dalam 

proses pengambilan keputusan investasi, karena itu perusahaan-perusahaan yang 

memiliki kepedulian sosial dapat menggunakan informasi tanggung jawab sosial 

sebagai salah satu keunggulan kompetitif perusahaan. Investor tidak mempunyai pijakan 

kemana pos-pos biaya CSR akan dibebankan supaya dapat mengurangi beban pajak 

perusahaan.  

a. Variabel Independen 

X = Hutang pajak dinilai dari neraca laporan keuangan perusahaan yang termasuk 

kedalam kewajiban lancar. 

b. Variabel Dependen 



Y = Kinerja perusahaan yang diproksi dengan abnormal return dengan menggunakan 

cumulative abnormal return (CAR).  

c. Variabel Moderator 

Variabel moderating merupakan tingkat pengungkapan Tanggung jawab sosial 

perusahaan menunjukkan seberapa banyak butir pengungkapan pengungkapan Tanggung 

jawab sosial perusahaan yang diungkap oleh perusahaan. 

2.9 Hipotesis 

       Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya di dalam kenyataan (empirical verification), percobaan (experimentation) 

atau praktek (implementation). Berdasarkan permasalahan yang ada, hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Hutang Pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

H2: Corporate Social Responsibility akan memoderasi pengaruh hutang pajak terhadap 

kinerja perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

III. OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN  

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian  

       Yang menjadi objek penelitian disini adalah hutang pajak, dan kinerja 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan cummulatif abnormal return (CAR). 

Selain itu ditambah dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang sifatnya 

memoderasi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.  

       Hutang pajak dinilai dari neraca laporan keuangan perusahaan yang termasuk 

kedalam kewajiban lancar. Kinerja perusahaan diperoleh dari indikator terjadinya 

pergerakan atau perubahan harga saham atau return saham yang dilihat dari nilai 

abnormal return dengan menggunakan cumulative abnormal return (CAR). 

       Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab 

sosial sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan 

sekitarnya karena perusahaan telah mengambil keuntungan atas masyarakat dan 

lingkungan sekitarnya yang diperoleh dari seberapa banyak jumlah pengungkapan 

Tanggung jawab sosial perusahaan yang diungkapkan oleh perusahaan. 

       Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang telah 

terdaftar (listing) di BEI. Pemilihan perusahaan manufaktur dalam penelitian ini 

dikarenakan perusahaan manufaktur mempunyai tanggung jawab yang lebih besar 

terhadap stakeholdernya. Hal tersebut terkait dengan kegiatan utama perusahaan 



yaitu memproduksi barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi 

yang dapat menimbulkan polusi, masalah ketenagakerjaan, keamanan produk, 

kualitas produk dan sebagainya. Oleh karena itu diharapkan dengan pemilihan 

perusahaan menufaktur ini pengungkapan tanggung jawab sosial akan ditemukan 

pada tingkat yang lebih luas. Penelitian ini mengambil periode analisis tahun 2008. 

3.2 Metode Penelitian  

       Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, adalah metode analisis 

statistik deskriptif dan verifikasi. Analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh 

kejelasan mengenai ciri-ciri variabel yang diteliti atau menggambarkan perilaku 

variabel-variabel yang diamati berdasarkan data-data statistik yang diperoleh. 

Sedangkan verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat 

uji statistik yaitu regresi linier berganda. 

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

       3.3.1 Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan dengan 

menggunakan cumulatif abnormal return (CAR). Cumulatif abnormal return 

adalah kumulatif harian abnormal return dari masing-masing perusahaan selama 

satu tahun. 

a. Cumulatif Abnormal return (CAR) untuk sekuritas selama periode satu tahun 

dengan rumus sebagai berikut:  

    T 
CARit =  ∑   ARit 

       i=1 
CARit : Penjumlahan abnormal return dalam periode peristiwa dari saham i 

pada tahun t. 

ARit  : Abnormal return saham i pada waktu t 

b. Untuk menghitung abnormal return (ARjt) akan digunakan model market 

adjusted return dengan persamaan sebagai berikut: 

ARit = Rit – Rmt 

Rit : actual return 

Rmt : expected return (return yang diharapkan) 

c. Untuk menghitung return saham yang diharapkan (expected return) 

digunakan return pasar (Rmt) dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

R mt = IHSG t – IHSG t-1 
             IHSG t-1 



  IHSG t : indeks harga saham gabungan pada periode t 
  IHSG t-1 : indeks harga saham gabungan pada periode t-1 

 

d. Tingkat keuntungan (return) adalah rasio antara pendapatan investasi selama 

beberapa periode dengan jumlah dana yang diinvestasikan. Harga saham (Pjt) 

adalah harga saham j pada tanggal t setelah penutupan (closing price) untuk 

tahun 2008. Informasi harga saham akan digunakan untuk menghitung return 

saham (rjt) actual individual (actual return) yang secara matematis dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Rit = Pt - Pt-1 
             P t-1 

Rjt : Tingkat keuntungan saham   
  P t : Harga Saham Waktu Tertentu 
  P t-1 : Harga Saham Periode Sebelumnya. 

3.3.2 Variabel Independen  

       Variabel Independen yang diteliti dalam penelitian ini adalah hutang pajak 

yang diberi dengan simbol ’X’ yang terdapat pada neraca laporan keuangan 

perusahaan yang termasuk kedalam kewajiban lancar yaitu Pajak Penghasilan 

Pasal 21, 23, 25/29, 26 , 4(2), 15, Pajak Pertambahan Nilai - Bersih dan Pajak 

Bumi dan Bangunan.  

3.3.3 Variabel Moderating 

        Variabel moderating yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengungkapan 

informasi CSR dalam annual report perusahaan atau CSR disclosure Indeks (CSRI) 

perusahaan manufaktur yang bersangkutan yang diberi dengan simbol ‘Z’.  

        Mengacu pada penelitian Hanifa et al (2005) dalam Sayekti, maka pengukuran 

variabel CSRI menggunakan content analysis yang mengukur variety dari CSRI. 

Content analysis adalah salah satu metode pengukuran CSRI yang sudah banyak 

digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.  

        Instrumen pengukuran CSRI yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada instrumen yang digunakan oleh Sembiring (2005), yang mengelompokkan informasi 

CSR ke dalam kategori: Lingkungan, Energi, Tenaga Kerja, Produk, Keterlibatan 

Masyarakat, dan Umum. 

       Pendekatan untuk menghitung CSRI pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi 

yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 

0 jika tidak diungkapkan (Haniffa et al, 2005). Selanjutnya, skor dari setiap item 

dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus 

perhitungan CSRI adalah sebagai berikut (Haniffa et al, 2005):  



   CSRI
j 

=    ∑  Xij
 

           
                                                  n

j 

Keterangan:  
CSRI

j    
: Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j  

n
j   

: jumlah item untuk perusahaan j, n
j 
≤ 78  

X
ij  

: dummy variable, 1 = jika item i diungkapkan;  

   0 = jika item i tidak  diungkapkan , dengan demikian, 0 ≤ CSRI
j 
≤ 1  

       Oleh sebab itu, semakin banyak perusahaan melakukan pengungkapan Tanggung 

jawab sosial perusahaan, maka akan semakin besar indeks perusahaan tersebut dan 

demikian sebaliknya. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

       Sebagian besar data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diambil dari laporan keuangan perusahaan tahunan (annual report). 

3.5 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

       Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia dan data yang diambil adalah data tahun 2008. 

       Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah  purposive 

sampling method, jadi sampel yang diambil berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan 

terlebih dahulu oleh peneliti. Adapun kriteria perusahaan (emiten)  yang akan dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

menerbitkan laporan keuangan tahunan periode 2008 serta menyerahkan laporan 

tahunannya tersebut kepada BAPEPAM dan telah mempublikasikannya berturut-turut.  

2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sahamnya aktif 

diperdagangkan selama periode 2008. 

3. Informasi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diungkapkan pada 

laporan tahunan perusahaan yang bersangkutan selama periode 2008.  

3.6 Metode Analisis  

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

        Agar penggunaan analisis regresi berganda ini tidak bias perlu di tes agar 

tidak terjadi pelanggaran terhadap asumsi tersebut yang disebut dengan uji 

asumsi klasik yang terdiri dari: 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan dengan Kolmogorov Smirnov Test,  

 



b. Uji Autokorelasi 

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 

dengan menggunakan uji Durbin-Watson,  

               c. Uji Multikollinieritas 

Untuk menguji apakah model regresi tersebut mengandung gejala 

multikollinieritas ditentukan berdasarkan perhitungan Variance Inflation 

Factor atau VIF. Apabila VIF lebih kecil dari 10 berarti tidak ada 

multikollinieritas. 

        d. Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. 

3.6.2 Analisis Regresi  

       Teknik analisis yang digunakan untuk menguji dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan analisis regresi berganda, dan teknik analisis untuk menguji 

variabel moderatingnya digunakan metode statistik regresi interaksi atau Moderate 

Regression Analysis (MRA) yang merupakan pengembangan dari analisis regresi 

berganda, dengan persamaan sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3 X1.X2 + e 

Keterangan: 
Y   = Kinerja perusahaan 
a   = Konstanta 
b1,..,b3  = Koefisien regresi masing – masing variabel 
X1   = Hutang Pajak 
X2   = Pengungkapan Corporate Social Responsibility 
X1*X2  = Variabel Moderating (Hutang Pajak*CSR) 
e   = error 

       Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1Uji Statistik Deskriptif 

       Dari table deskriptive statistik (lampiran) diperoleh gambaran nilai minimum 

dan nilai maksimum dari masing – masing variabel yang akan di uji, nilai rata – rata 

dari masing – masing variabel, serta standar deviasi masing – masing variabel. 

1. Kinerja Perusahaan 

Dari 42 sampel perusahaan Manufaktur periode 2008, kinerja perusahaan yang 

terkecil adalah -0,37 yang dimiliki oleh PT. Indospring Tbk. dan kinerja 



perusahaan yang terbesar adalah 1,77 yang dimiliki oleh PT. Betonjaya 

Manunggal Tbk. Standar deviasi sebesar 0,46642 dan rata-rata kinerja 

perusahaan pada perusahaan Manufaktur di Indonesia sebesar 0,3907 saja dari 

total kinerja perusahaan (lampiran).  Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa 

kinerja perusahaan Manufaktur di Indonesia tergolong rendah. 

2. Hutang Pajak  

Hutang Pajak terkecil adalah sebesar -0,02 dimiliki oleh PT. Alumindo Light 

Metal Industry Tbk dan terbesar adalah 0,03 dimiliki oleh PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk sedangkan rata-rata Hutang Pajak  yang dimiliki oleh perusahaan 

Manufaktur adalah 0,0015 dan standar deviasi sebesar 0,01352. 

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan jumlah Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

yang ada dalam perusahaan. Pengungkapan CSR terkecil adalah sebesar 0,04 

dimiliki oleh PT. Indospring Tbk dan PT. SUCACO Tbk, dan terbesar adalah 

0,17 dimiliki oleh PT. Arwana Citra Mulia Tbk sedangkan rata-rata 

pengungkapan CSR yang dimiliki oleh perusahaan Manufaktur adalah 0,0980 

dan standar deviasi sebesar 0,03303 (Lampiran). 

4.1.2 Uji Normalitas  

       Uji Normalitas data dapat dilakukan dengan melihat besarnya signifikansi 

Besarnya nilai Kolmogorov Smirnov adalah 0,584 dan signifikan pada 0,885 hal ini 

berarti HO diterima berarti data residual terdistribusi normal. 

4.1.3 Uji Asumsi Klasik 

       Berdasarkan dari tabel hasil SPSS (lampiarn) diketahui bahwa nilai VIF <10 

dan tolerance > 0.1 dari masing-masing variable.  Dari hasil tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa model regresi terbebas dari multikolinieritas. 

Nilai Durbin Watson yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,934 (lampiran) 

.  Nilai DW berada pada kriteria dU < DW < (4-dU) = 1, 659 < 1, 934 < 2, 341 

sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi terbebas dari autokorelasi . 

c. Uji Heterokedastisitas  

       Dari grafik Scatterplot (lampiran dapat diasumsikan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas. Hal ini berdasarkan gambar grafik dimana titik-titik yang ada 

dalam grafik tersebut tidak membentuk pola tertentu yang jelas dan titik-titik 

tersebut tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.  



4.1.4 Analisis Regresi 

       Berdasarkan hasil analisis regresi maka dapat dituliskan model regresi sebagai 

berikut (lampiran):  

Y = 17,608 + 84,664 X1 + 7,319 X2 – 1,630X1.X2 + e 

Dari persamaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Konstanta (a) sebesar 17,608, yang artinya jika Hutang Pajak (X1), CSR(X2), 

dan Hutang Pajak*CSR (X1*X2)) nilainya 0, maka kinerja perusahaan (Y) adalah 

17,608.  

b) Koefisien regresi variabel Hutang Pajak (X1) sebesar 84,664; artinya jika 

variabel independen lain nilainya tetap dan Hutang Pajak mengalami kenaikan 1 

Logaritma (Log), maka kinerja perusahaan (variabel Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 84,664. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan 

positif antara Hutang Pajak dengan kinerja perusahaan, semakin besar Hutang 

Pajak maka semakin meningkat kinerja perusahaan. 

c) Koefisien regresi variabel CSR (X2) sebesar 7,319; artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan jumlah pengungkapan tanggung jawab sosial 

(CSR) yang diberikan perusahaan mengalami kenaikan sebesar jumlah yang 

diungkapkan perusahaan maka kinerja perusahaan (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 7,319. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan 

positif antara pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan dengan 

kinerja perusahaan, semakin baik jumlah pengungkapan tanggung jawab sosial 

(CSR) yang diberikan perusahaan maka semakin meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

d) Koefisien regresi variabel moderasi Hutang Pajak*Pengungkapan CSR (X4) 

sebesar -1,630; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Hutang 

Pajak*Pengungkapan CSR perusahaan manufaktur mengalami kenaikan 1 

Logaritma (Log), maka kinerja perusahaan (Y) akan mengalami penurunan 

sebesar 1,630. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara 

Hutang Pajak*Pengungkapan CSR perusahaan manufaktur dengan kinerja 

perusahaan, semakin naik Hutang Pajak*Pengungkapan CSR perusahaan 

manufaktur maka semakin turun kinerja perusahaan begitu juga sebaliknya, jika 

Hutang Pajak*Pengungkapan CSR perusahaan manufaktur mengalami 

penurunan maka kinerja perusahaan akan mengalami kenaikan. 



       Dalam uji regresi linier berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien 

determinasi (R2) secara keseluruhan. Hasil pengujian menunjukkan R2 (adjusted 

R2) sebesar 0,198 atau 19,8 %.  Jadi dapat dikatakan bahwa 19,8 % besarnya 

kinerja perusahaan manufaktur disebabkan oleh Hutang Pajak, CSR, dan 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai variabel pemoderasi.  

Sedangkan 80,2 % besarnya kinerja perusahaan Manufaktur disebabkan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4.1.5 Pengujian Hipotesis 

       Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. hipotesis dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel hutang pajak terhadap 

kinerja perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel 

moderating dengan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi 

dianggap tepat dalam pengujian ini karena analisis regresi tidak hanya menentukan 

besarnya hubungan tetapi menentukan besarnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Ringkasan hasil pengujian tersebut (terdapat dalam 

lampiran) 

       Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, taraf 

signifikansi 5 % : 2 = 2,5 % (Uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 

41-3-1 = 37 (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). 

Dengan pengujian 2 sisi (signifikan = 0,025), maka hasil diperoleh untuk t tabel 

sebesar 2,026. Sehingga hasil pengujian menunjukkan sebagai berikut:  

a. Variabel Hutang Pajak (X1) memiliki t hitung sebesar 3,390. Disamping itu 

berdasarkan hasil SPSS, nilai t hitung sebesar 3,390 berada dalam taraf 

signifikan 0,002 yang berarti berada di bawah taraf signifikan 0,05 (5%). 

Dengan demikian tampak bahwa t hitung > t tabel.  Nilai t hitung sebesar 3,390 

berarti lebih besar dari pada t table, yaitu 2,026 sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Hutang Pajak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Hasil persamaan model regresi linear berganda 

tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Hutang 

Pajak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan terbukti sehingga hipotesis 

pertama diterima.  

b. Variabel CSR (X2) memiliki t hitung sebesar 2,253. Disamping itu berdasarkan 

hasil SPSS, nilai t hitung sebesar 2,253 berada dalam taraf signifikan 0,030 yang 

berarti berada di bawah taraf signifikan 0,05 (5%). Dengan demikian tampak 



bahwa t hitung > t tabel.  Nilai t hitung sebesar 2,253 berarti lebih besar dari 

pada t table, yaitu 2,026 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel CSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  

c. Variabel interaksi antara Hutang Pajak dan Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (X1.X2) memiliki nilai t hitung sebesar -3,504 dengan tingkat 

signifikansi 0,001 yang berarti berada di bawah taraf signifikan 0,05 (5%). Nilai 

t hitung negatif yang menunjukkan bahwa antara variabel interaksi antara 

Hutang Pajak dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility, semakin 

meningkat variabel moderasi maka akan semakin menurun kinerja perusahaan 

yang diukur dengan cumulative abnormal return. Tingkat signifikansi 0,001 

lebih kecil dengan tingkat signifikansi Hutang Pajak sebelum dimoderasi oleh 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility yaitu 0,002, maka variabel 

Pengungkapan CSR dinilai mampu memoderasi hubungan antara Hutang Pajak 

dengan Kinerja Perusahaan yang diukur dengan cumulative abnormal return. 

Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua dari penelitian ini dapat diterima.  

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

Berdasarkan penyajian data hasil penelitian beserta pengolahannya yang 

bersumber dari laporan keuangan dan annual report perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka dalam pembahasan ini akan membahas 

hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diajukan. 

        Kinerja perusahaan yang diukur dengan cumulative abnormal return yang 

dimiliki oleh perusahaan manufaktur di Indonesia diketahui mempunyai rata-rata 

sebesar 0,3907 saja dari keseluruhan kinerja perusahaan. Hal ini berarti dapat 

disimpulkan bahwa kinerja perusahaan manufaktur pada tahun 2008 di Indonesia masih 

sangat rendah. 

        Sedangkan pembahasan hipotesis pengaruh Hutang Pajak serta Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan 

manufaktur adalah sebagai berikut: 

       Dalam pengujian secara simultan, tingkat pengaruh variabel independen (hutang 

pajak, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan variabel moderating 

(hutang pajak* Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan) terhadap kinerja 

perusahaan yang diukur dengan cumulative abnormal return yang dihasilkan sangat 

rendah yaitu sebesar 19,8% (Adjusted R2 = 0,198 ). Hal ini berarti bahwa secara 

simultan hutang pajak, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan variabel 



moderating mampu mempengaruhi kinerja perusahaan yang diukur dengan cumulative 

abnormal return sebesar 19,8%. Sisanya sebesar 80,2% dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar variabel yang digunakan. Tingkat Adjusted R2 yang rendah ini menunjukkan 

perlunya dilakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel lain. Walaupun 

demikian, apabila dilihat dari sinifikansinya, secara simultan variabel yang digunakan 

berpengaruh secara signifikan dengan nilai F sebesar 4,292 ( p = 0,011; p < 0,05). 

       Dalam pengujian secara parsial, ketiga variabel hutang pajak, pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan variabel moderating  berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan cumulative abnormal return. 

Pembahasan terhadap masing-masing variabel dalam pengujian secara parsial dibuat 

secara khusus pada sub bagian berikut ini. 

a. Pengaruh Hutang Pajak terhadap CAR 

     Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa Hutang Pajak berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. Hasil penelitian menyatakan adanya pengaruh secara signifikan Hutang 

Pajak terhadap Kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 

3,390. Disamping itu berdasarkan hasil SPSS, nilai t hitung sebesar 3,390 berada 

dalam taraf signifikan 0,002 yang berarti berada di bawah taraf signifikan 0,05 (5%). 

Dengan demikian tampak bahwa t hitung > t tabel.  Nilai t hitung sebesar 3,390 

berarti lebih besar dari pada t table, yaitu 2,026 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Hutang Pajak berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Hutang Pajak 

perusahaan semakin cumulative abnormal return (CAR) perusahaan tersebut. 

       Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hutang pajak 

terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan cumulative abnormal return seperti 

Hendang Tanusdjaja yang menyatakan bahwa aktiva pajak tangguhan memiliki 

hubungan positif dengan harga saham, maka semakin besar Hutang Pajak maka 

semakin meningkat kinerja perusahaan. 

b. Pengaruh moderasi CSR terhadap CAR 

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa Corporate Social 

Responsibility akan memoderasi pengaruh hutang pajak terhadap kinerja perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Variabel interaksi antara Hutang Pajak dan Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (X1.X2) memiliki nilai t hitung sebesar -3,504 dengan tingkat 



signifikansi 0,001 yang berarti berada di bawah taraf signifikan 0,05 (5%). Nilai t 

hitung negatif yang menunjukkan bahwa antara variabel interaksi antara Hutang 

Pajak dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility, semakin meningkat 

variabel moderasi maka akan semakin menurun cumulative abnormal return dan 

tingkat signifikansi yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi  hutang Pajak 

sebelum dimoderasi oleh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, maka 

variabel Pengungkapan CSR dinilai mampu memoderasi hubungan antara Hutang 

Pajak dengan Kinerja Perusahaan yang diukur dengan cumulative abnormal return. 

Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua dari penelitian ini dapat diterima. Ini 

berarti bahwa selain melihat kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan 

cumulative abnormal return, pasar juga memberikan respons terhadap pengungkapan 

CSR yang dilakukan perusahaan. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

        Tujuan dari penelitian adalah untuk menguji hipotesis apakah Hutang Pajak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Cumulative 

Abnormal Return (CAR) dan apakah pengungkapan tanggung jawab social perusahaan 

(Corporate Social Responsibility) akan memoderasi pengaruh hutang pajak terhadap 

kinerja perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

sampel sebanyak 41 laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2008. 

Kesimpulan dari pengujian analisa regresi berganda yang menggunakan metode statistik 

regresi interaksi atau Moderate Regression Analysis (MRA). Pengujian hipotesis 

penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian ini menunjukkan Hutang Pajak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil persamaan model regresi linear berganda tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Hutang Pajak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur terbukti sehingga hipotesis 

pertama diterima.  

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengungkapan CSR dinilai 

mampu memoderasi hubungan antara Hutang Pajak dengan Kinerja Perusahaan 

Manufaktur. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua dari penelitian ini 

dapat diterima 

5.2 Saran 



       Penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab social perusahaan masih sangat 

sedikit dilakukan. Karenanya, penelitian-penelitian yang lebih luas lagi sangat perlu 

dilakukan. Penelitian berikutnya sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

1. Jumlah sampel yang terbatas, yaitu hanya sebanyak 41 laporan tahunan perusahaan dari 149 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada tahun 2008. Selain itu, periode laporan 

tahunan dalam penelitian ini tidak diambil tahun yang paling mutakhir, yaitu 2009 karena 

adanya keterbatasan data dalam memperoleh laporan tahunan. Untuk penelitian selanjutnya, 

disarankan untuk memperbanyak jumlah sampel dan menggunakan data laporan tahunan 

yang paling mutakhir untuk dapat menggambarkan kondisi yang paling terbaru. Selain itu, 

periode penelitian sebaiknya diperpanjang menjadi beberapa periode. 

2. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan Adjusted R Square 

yang rendah menunjukkan penelitian ini masih belum konkrit membuktikan argumen-

argumen teoritis yang telah dipaparkan pada telaah teoritis sehingga penelitian di masa 

mendatang sangat dibutuhkan dengan memperbaiki segala keterbatasan penelitian baik 

yang telah maupun belum diungkapkan, walaupun model regresinya secara statistis 

signifikan dalam menjelaskan keterkaitan kinerja perusahaan manufaktur dengan 

Hutang Pajak dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai variabel 

pemoderasi. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan untuk menghasilkan variabel-

variabel baru ke dalam penelitian berikutnya misalnya ukuran perusahaan, profile, dan 

ukuran komisaris.    
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