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ABSTRAK 

 

Gaby Mardevintya Angre, 2014: Pengaruh Tax Planning, Kememilikan Saham 
Pemerintah, dan Biaya Operasi Terhadap Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR). 
Pembimbing : (I) Indra Pahala, SE, M.Si.; (II) Tresno Eka Jaya, SE, M.Akt. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tax planning, kepemilikan 
saham pemerintah, dan biaya operasi terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan 
BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009 – 2012. 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan 
jumlah sampel yang digunakan dan diperoleh 13 (tiga belas) perusahaan yang 
digunakan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda 
untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. 

Penelitian ini membuktikan bahwa tax planning signifikan berpengaruh positif 
terhadap pengungkapan CSR, kepemilikan saham pemerintah signifikan berpengaruh 
negatif terhadap pengungkapan CSR dan biaya operasi tidak signifikan berpengaruh 
positif terhadap pengungkapan CSR. Uji simultan membuktikan bahwa tax planning, 
kepemilikan saham pemerintah, dan biaya operasi berpengaruh positif terhadap 
pengungkapan CSR. Variabel independen (tax planning, kepemilikan saham 
pemerintah, dan biaya operasi) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu 
pengungkapan CSR sebesar 35,7%. 

Kata kunci: tax planning, kepemilikan saham pemerintah, biaya operasi, 
pengungkapan corporate social responsibility (CSR) 
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ABSTRACT 

 

Gaby Mardevintya Angre, 2014: The Influence Of Tax Planning, Government’s 
Ownership, and Operational Cost Towards Corporate Social Responsibility (CSR) 
Disclosure. 
Advisors : (I) Indra Pahala, SE, M.Si.; (II) Tresno Eka Jaya, SE, M.Akt. 

This research aimed to examine the effect of tax planning, government’s 
ownership, and operational cost towards corporate social responsibility (CSR) 
disclosure in BUMN companies listed at Indonesian Stock Exchange during 2009-
2012. 

This research is using purposive sampling method to determine the sample 
and resulted 13 (thirteen) companies as research sample. This research uses multiple 
regression method to test the hypothesis at 5% significance. 

This research proved that there’s a significant positive influence between tax 
planning and CSR disclosure. There’s a significant negative influence between 
government’s ownership and CSR disclosure. There’s a no significant positive 
influence between operational cost and CSR disclosure. Independent variable 
proposed in this research (tax planning, government’s ownership, and operational 
cost) can be explained by dependent variable that CSR disclosure by 35,7%.  

Keywords: tax planning, government’s ownership, operational cost, corporate social 
responsibility (CSR) disclosure 
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