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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan, maka apabila engkau
telah selesai (dengan suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
urusan yang lain. Dan kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.
(Q.S. Al Insyiroh ayat 6 – 8)

“Jika kamu berani, lakukanlah. Jika kamu tidak berani, kamu akan menyesal
dikemudian hari”
(Penulis)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:


Orang tua tercinta (Alm. Papa Drs. H.
Mohammad Gozali dan Mama Hj. Sudiarti



Ketiga kakakku tercinta (Mbak Wiwid,
Mbak Ita, dan Mas Reza)



Sahabat-sahabat sejati
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh corporate
social responsibility, leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan capital
intensity terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan alat uji regresi
berganda dengan menggunakan software SPSS versi 25. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2016 – 2017. Teknik
pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, sehingga
sampel penelitian berjumlah 47 perusahaan.
Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan
profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
Sedangkan corporate social responsibility, leverage, dan capital intensity tidak
berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci : corporate social responsibility, leverage, ukuran perusahaan,
profitabilitas, capital intensity, agresivitas pajak
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ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of social responsibility,
leverage, company size, profitability, and capital intensity to tax aggressiveness.
This study uses regression test tool by using SPSS software version 25. The
population in this study are all mining companies listed in Indonesia Stock
Exchange for the fiscal year ended December 31, 2016-2017. The sampling
technique was conducted by purposive sampling method, so that the study sample
was 47 companies.
The result of multiple regression test shows that company size and
profitability have positive and significant influence to tax aggressiveness.
Meanwhile corporate social responsibility, leverage, and capital intensity don’t
significant influence to tax aggressiveness.

Keyword : social responsibility, leverage, company size, profitability, capital
intensity, tax aggressiveness

viii

INTISARI

Masalah penelitian ini adalah bagaimana mengetahui agresivitas pajak
melalui beberapa indikator. Pada penelitian ini 5 indikator yang diindikasikan
mampu mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu corporate social responsibility,
leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan capital intensity. Terdapat 5
hipotesis dalam penelitian ini yaitu : a) Corporate Social Responsibility
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak, b) Leverage
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak, c) Ukuran
Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Agresivitas Pajak, d)
Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Agresivitas Pajak, e) Capital
Intensity berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber pada Bursa Efek
Indonesia (BEI) yang terdiri dari perusahaan pertambangan yang terdaftar pada
tahun 2016 – 2017 secara berturut-turut. Metode pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan kriteria
tertentu. Dari 95 perusahaan yang diamati terdapat 47 perusahaan yang memenuhi
kriteria. Dalam pengujian menggunakan aplikasi SPSS 25.
Berdasarkan pengujian hipotesis dalam studi ini, dapat disimpulkan bahwa
Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap
Agresivitas Pajak. Kemudian, Sosial Corporate Responsibility berpengaruh positif
tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan Leverage dan Capital
Intensity berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
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