
 
 

 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

AGRESIVITAS PAJAK 

(Studi Empiris Pada Perusahaan yang terrdaftar di Jakarta Islamic  Index 

Periode 2014-2016) 

 

SKRIPSI 

 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

Mencapai derajat Sarjana Ekonomi 

 

Program Studi Akuntansi 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Moch Fadlu Arietanto 

Nim : 31401405589 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

SEMARANG 

2019



 

ii 
 

 



 

iii 
 

 

 



 

iv 
 

 

  



 

v 
 

 



 

vi 
 

 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Berbuatlah hanya demi kewajibanmu, bukan hasil perbuatan itu yang kau 

pikirkan, jangan sekali-sekali pahala jadi motifmu dalam bekerja, jangan pula 

hanya berdiam diri tanpa kerja.  

  

 Gagal itu urusan nanti. Yang terpenting, kita berani mencoba 

dan mencoba !!! 

  

  

  

  

  

  

  

  

Skripsi ini saya persembahkan untuk:  

  

Orang tua (Abah Ramadhan dan Mamak Parmujiati), dan Adikku (Meivazira R. 

R.) yang menjadi sosok inspirasi dan motivasiku.  

  

Semua pihak yang menjadi bagian dari hidupku, keluarga, pacar, sahabat, dan 

teman-teman yang memberikan semangat dan pelajaran berharga dalam hidupku.



 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah dengan mengucap rasa syukur atas kehadirat Allah SWT, 

yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan pra skripsi berjudul “Analisis Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan yang 

terrdaftar di Jakarta Islamic Index Periode 2014-2016)”. 

Skripsi ini disusun bertujuan untuk mengetahui pengaruh Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Agresivitas pajak. Selain itu untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Akuntansi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam proses penyusunan  Skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan 

arahan, bantuan dan dukungan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis 

menghaturkan terimakasih kepada: 

1. Ibu Dr. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E, M.Si, PhD selaku dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih S.E, M.Si, Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Hj. Luluk Muhimmatul Ifada, S.E, M.Si, Akt, CA selaku dosen 

pembimbing atas kesabaran beliau membimbing, memberi masukan, 

meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, kritikan dan arahan kepada 

penulis dari awal hingga terselesaikannya pra skripsi ini. 



 

viii 
 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Akuntansi atas 

pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama berkuliah. Semoga 

menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang diberikan beliau-beliau dicatat 

sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, Aamiin. 

5. Seluruh jajaran staf dan karyawan Fakultas Ekonomi, banyak bantuan yang 

telah diberikan selama ini. 

6. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak dan Ibu yang menjadi sumber kekuatan dan 

yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dukungan beserta 

nasehat-nasehatnya. 

7. Seluruh keluarga dan Sahabat-sahabatku yang memotivasi penulis untuk 

menyelesaikan studi, serta waktu yang berkurang untuk bersilaturahmi 

bersama. 

8. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. Terima kasih atas semua do’a, dukungan dan semangat yang telah 

diberikan 

Alhamdulillah, dengan iringan do’a semua bantuan dari mereka semoga 

mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan pra 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa 

mendatang. Semoga pra skripsi ini memberi manfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan. 

Semarang, 11 September 2019 

Peneliti 

 

 Moch Fadlu Arietanto 



 

ix 
 

ABSTRAKSI 

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti secara empiris tentang Analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini berjumlah 57 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan masuk secara terus-menerus di Jakarta Islamic Index tahun 2014-

2016 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis penelitian ini adalah 

metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

Jakarta Islamic Index dan laporan keuangan tahunan selama periode 2014-2016 

perusahaan-perusahaan sampel yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia di 

www.idx.co.id. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Multiple 

Regression Analysis.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap  agresivitas pajak ETR, profitabilitas  tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak ETR, ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap agresiviats pajak ETR., 

leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak ETR.  

 

Kata kunci : Pengungkapan CSR, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, 

Agresivitas Pajak  
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ABSTRACTION 

  

This study aims to find empirical evidence about the analysis of factors that 

influence tax aggressiveness. The sample used in this study amounted to 57 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange and entered continuously in 

the 2014-2016 Jakarta Islamic Index using a purposive sampling technique. This 

type of research is a quantitative method using secondary data obtained from the 

Jakarta Islamic Index and annual financial reports for the 2014-2016 period of 

sample companies published by the Indonesia Stock Exchange at www.idx.co.id. 

Data analysis techniques in this study used Multiple Regression Analysis. 

The results show that CSR disclosure has a significant effect on ETR tax 

aggressiveness, profitability does not have a significant effect on ETR tax 

aggressiveness, company size has a significant positive effect on ETR tax 

aggressiveness, leverage does not have a significant effect on ETR tax 

aggressiveness. 

 

Keywords: CSR Disclosure, Profitability, Company Size, Leverage, Tax 

Aggressiveness 

 


