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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh 

Profitabilitas, Biaya Operasional dan Pendapatan terhadap Pajak Penghasilan 

Badan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. Tujuan 

utama berdirinya suatu perusahaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang 

maksimal dan meminimalkan beban pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan 

badan diteliti karena menjadi salah satu faktor baik buruknya perusahaan dari 

sudut pandang investor.  

Jenis penelitian kuantitatif, data sekunder, populasi pada penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017 sebanyak 

144 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling 

diperoleh 64 perusahaan yang dianalisis program IBM SPSS 23 dengan 

menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier 

berganda, uji statistik t, uji statistik F, dan koefisien determinasi (R
2
). 

 Hasil uji asumsi klasik menunjukkan data normal, tidak terjadi 

multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terdapat autokorelasi. 

Hasil uji statistik t variabel profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap pajak penghasilan badan, biaya operasional berpengaruh positif 

signifikan terhadap pajak penghasilan badan, pendapatan berpengaruh positif 

signifikan terhadap pajak penghasilan badan. 

Kata kunci : Net Profit Margin, Biaya Operasional, Pendapatan, Pajak 

Penghasilan Badan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

ABSTRACT 

This study aims to examine and analyze the Effect of Profitability, 

Operating Costs and Income on Corporate Income Taxes listed on the Indonesia 

Stock Exchange (BEI) in 2015-2017. The main purpose of the establishment of a 

company is to get the maximum profit and minimize the burden of corporate 

income tax. Corporate income tax is examined because it is one of the good and 

bad factors of a company from an investor's perspective. 

This type of quantitative research, secondary data, the population in this 

study are manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2015-2017 as 

many as 144 companies. The sampling technique used was purposive sampling 

obtained by 64 companies analyzed by IBM SPSS 23 program using descriptive 

statistical analysis, classic assumption test, multiple linear regression analysis, t 

statistical test, F statistical test, and coefficient of determination (R
2
). 

The classical assumption test results show normal data, multicollinearity 

does not occur, heteroscedasticity does not occur, and there is no autocorrelation. 

Statistical test results t variable profitability has a significant positive effect on 

corporate income tax, operational costs have a significant positive effect on 

corporate income tax, income has a significant positive effect on corporate 

income tax. 

Keywords: Net Profit Margin, Operating Costs, Income, Corporate Income Tax 
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INTISARI 

Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan utama yaitu 

bagaimana pengaruh profitabilitas, biaya operasional dan pendapatan terhadap 

pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang 

dikenakan terhadap subyek pajak yaitu perusahaan atau badan terhadap obyek 

pajak penghasilan yaitu laba perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba penjualan dapat diukur dengan rasio profitabilitas. Rasio 

profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen 

suatu perusahaan. Biaya operasional merupakan jumlah biaya pemasaran dan 

administrasi dan umum. Biaya pemasaran merupakan biaya yang terjadi untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran dan biaya administrasi dan umum merupakan 

biaya yang mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Pendapatan 

adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa disebut 

dengan sebutan berbeda-beda tergantung jenis perusahaan, seperti: penjualan 

(sales), penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti, dan sewa. 

Berdasarkan dari kajian teori terdapat 3 hipotesis yaitu sebagai berikut : 1) 

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. 2) Biaya 

operasional berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan. 3) Pendapatan 

berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Jenis penelitian kuantitatif 

dan menggunakan data sekunder, dengan populasi perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017 sebanyak 144 perusahaan. 

Metode dalam pengambilan sampel dengan cara purposive sampling dan 
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diperoleh 64 perusahaan. Pengujian pada penelitian ini menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan pengujian hipotesis studi ini dapat disimpulkan bahwa 

terdapat 1 hipotesis yang diterima dan 2 hipotesis yang ditolak. Hasil pengujian 

hipotesis dengan menggunakan IBM SPSS 23 dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pajak penghasilan 

badan. Biaya operasional berpengaruh positif signifikan terhadap pajak 

penghasilan badan. Pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap pajak 

penghasilan badan.  
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