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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”  

[QS. Al- Insyirah : 6] 

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.”  

[QS. Ar- Rahman : 60] 

“Ketetapan Allah adalah yang terbaik.” 

“Kesabaran itu menolong segala pekerjaan.” 
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mendoakan dan memotivasi saya hingga saya bisa melewati ini semua. 

 

Kepada semua sahabat yang telah membantu dan mendukung selama pembuatan 

skripsi ini. 

 

Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan kalian dan memberkahi 

hidup kalian serta memudahkan segala urusan. Aamiin Yaa Allah. Aku sayang 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate governance dan 

Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2017. 

Mekanisme corporate governance diukur dengan proksi komite audit dan 

proporsi dewan komisaris independen. Corporate Social Responsibility diukur 

dengan Corporate Social Responsibility Index (CSRI) dan agresivitas pajak 

diukur dengan Effective Tax Rate (ETR). Populasi penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 

2014-2017 dengan metode purposive sampling. Sampel penelitian terdiri dari 45 

perusahaan, dengan jumlah observasi 180 data. Metode analisis data ini 

menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) 

Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, 2) 

Komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan, 3) CSR tidak 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

 

 

Kata kunci:  corporate governance, corporate social responsibility, agresivitas 

pajak 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the influence of corporate governance and Corporate 

Social Responsibility to tax aggressiveness on manufacturing companies listed on 

the Indonesia Stock Exchange period 2014-2017. Corporate governance 

mechanisms are measured by audit committee proxy and proportion of 

independent commissioners. CSR measured by corporate social responsibility 

index (CSRI) and tax aggressiveness measured by Effective Tax Rate (ETR). The 

populations of this research are manufacturing companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange in 2014-2017 with purposive sampling method.  sample of 45 

companies, with 180 data observations. Analysis method of the research using 

multiple linear regression analysis. The results showed 1)Audit committee has a 

positive significant impact to Tax Aggressiveness, 2) Independent Commissioners 

has a positive not significant impact to Tax Aggressiveness, 3) CSR has no impact 

to Tax Aggressiveness. 

Keywords: corporate governance, corporate social responsibility, tax 

aggressiveness 
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INTISARI 

Tingkat agresivitas pajak dapat menurun apabila mekanisme corporate 

governance dalam suatu perusahaan dapat diterapkan dengan baik. Selain itu, 

semakin perusahaan peduli terhadap pentingnya CSR, maka perusahaan tersebut 

semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat sehingga tingkat agresivitas 

pajak menurun.  

Riset sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh corporate governance 

dan CSR terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun 

hasil penelitian mereka tidak searah, diantaranya Ginting dan Suryani (2018), 

Midiastuty dan Suranta (2017), Napitu dan Kurniawan (2016), Mumtahanah dan 

Septiani (2017), Putri, Nazar dan Kurnia (2018). 

Hasil penelitian yang tidak searah dilakukan penelitian kembali mengenai 

beberapa proksi corporate governance dan CSR yang mempengaruhi agresivitas 

pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017 dengan teknik purposive sampling 

dengan data yang diperoleh sebanyak 180 sampel. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi linier berganda dengan program SPSS 24. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif 

signifikan terhadap agresivitas pajak, komisaris independen berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, CSR tidak berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. 
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