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INTI SARI 

 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik 

secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan 

undang-undang (Darmawan dan Sukartha, 2014). Pemerintah menggunakan  

pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai 

kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan.  

Perusahaan  merupakan  salah  satu  wajib  pajak  yang  memberikan pajak 

penghasilannya kepada negara. Pajak  penghasilan  yang  disetorkan  perusahaan  

kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan 

(khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak 

penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh  

karenanya pemilik perusahaan diduga akan cenderung lebih suka manajemen 

perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Tindakan pajak agresif adalah  

suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui 

perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong  

tax evasion (Frank et al. 2009).   Tax Avoidance atau penghindaran pajak adalah 

perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang-Undang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka masih terdapat GAP atau 

perbedaan antara hasil penelitian satu dengan yang lainnya Suryanto dan 

Supramono (2012), Rieslian dan Anang (2014), Ardyansah (2014), Richardson 

dan Lanis (2012), Hanik Lailatul Kuriah dan Fadjrih (2016),  sehingga menarik 



x 

bagi peneliti untuk meneliti ulang pengaruh likuiditas, profitabilitas, size terhadap 

agretisivitas pajak, likuiditas, profitabilitas dan size terhadap CSR pada 

perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia, sehingga di kemukakan 7 

hipotesis dalam penelitian ini adalah : 1) pengaruh likuiditas terhadap agresivitas 

pajak. 2) pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak . 3) pengaruh size 

terhadap agresivitas pajak. 4) pengaruh likuiditas terhadap CSR. 5) pengaruh 

profitabilitas terhadap CSR. 6) pengaruh size terhadap CSR. 7) pengaruh CSR 

terhadap agresivitas pajak. 8) CSR memediasi likuiditas terhadap agresivitas 

pajak. 9) CSR memediasi profitabilitas terhadap agresivitas pajak. 10) CSR 

memediasi size terhadap agresivitas pajak. Perusahaan manufaktur yang listed di 

BEI tahun 2015-2017,  jumlah sampel yang di peroleh dengan teknik pengambilan 

sampel purposive sampling adalah sebanyak 58 perusahaan. Sedangkan untuk 

menguji hipotesis dipergunakan regresi berganda. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam studi ini dapat di simpulkan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap CSR. Profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap CSR. Ukuran perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap CSR. Likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

agresivitas pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap 

agresivitas pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

agresivitas pajak. CSR berpengaruh negative signifikan terhadap agresivitas 

pajak. CSR mampu memediasi lekuiditas, profitabilitas, dan size terhadap 

agresivitas pajak. 
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