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ABSTRAK 

MELINDA S. Pengaruh Profitabilitas, Fasilitas Perpajakan, dan Komisaris 

Independen terhadap Tarif pajak efektif. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Jakarta, 2017. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh indikator dari laporan 

tahunan pada tarif pajak efektif. Profitabilitas, fasilitas perpajakan, dan komisaris 

independen digunakan sebagai variabel bebas yang diduga memberikan pengaruh 

terhadap variabel terikat tarif pajak efektif.  Periode dalam penelitian ini selama 4 

tahun, yakni 2012-2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 

laporan tahunan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling dan diperoleh 50 sampel perusahaan dari 

total 147 populasi. 

Hasil penelitian ini adalah profitabilitas dan fasilitas perpajakan berpengaruh 

signifikan terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI 2012-2015 

 

Kata kunci: Tarif pajak efektif, profitabilitas, fasilitas pajak, dan komisaris 

independen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

ABSTRACT 

MELINDA S. The Influence of Profitability, Tax Facilities, and Independent 

Commissioner on Effctive Tax Rate of Manufacturing Companies Listed in BEI 

2012-2015. 

This research studied the impact of annual report indicator to effective tax rate. 

Profitability, tax facilities, and independent commissioner were used as an 

independent variabel which were assumed have an impact to effective tax rate 

(dependent variabel). Period used are four years, from 2012 to 2015, using 

secondary data such as annual report published by Bursa Efek Indonesia (BEI). 

The technique used for sampling is purposive sampling, hence 50 company with a 

total population of 147. 

The result was profitability and tax facilities had a significant impact to effective 

tax rate. Independent commissioner had no significant influence to effective tax 

rate in Manufacturing companies in BEI 2012-2015. 

 

Keyword: Effective tax rate, profitability, tax facilities, independent commissioner 

 



 



iv 

 



v 

 

KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga Penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi dengan tepat waktu. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan 

Gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang turut 

membantu dan mendukung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam 

kesempatan ini, Penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih 

sedalam-dalamnya kepada: 

1. Allah SWT, atas petunjuk dan ridho-Nya telah diberikan kepada saya selaku 

Penulis sehingga dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi ini; 

2. Nabi besar Muhammad SAW atas syafaat dan kecintaan terhadap umatnya; 

3. Mama dan Ayah yang selalu menjadi sumber semangat dan motivasi untuk 

cepat lulus. Terima kasih karena selalu ada disamping saya dan selalu 

mendukung dalam kondisi apapun. Dan adik saya, Mega Silfhia dengan 

semua canda dan tawa, tanpa mereka saya tidak bisa menjadi sosok kakak 

yang seperti ini; 

4. Bapak Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta yang secara tidak langsung membantu penulis 

dalam melaksanakan penelitian; 



vi 

 

5. Ibu Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak selaku Ketua Koordinator Program Studi 

S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

6. Ibu Erika takidah, SE., M.Si dan Ibu Ratna Anggraini, SE., Akt., M.Si.,CA 

selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan pengarahan dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk 

membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; 

7. Seluruh Dosen UNJ yang telah memberikan ilmu terbaik dan bermanfaat bagi 

Penulis; 

8. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi Reguler A 2013. Terima kasih atas 

kekeluargaan dan kehangatannya selama ini. Bangga punya kelas yang super 

banyak isinya! Bangga punya kelas yang bisa selalu kasih prestasi di 

akademik maupun non akademik 

9. Damara Indra Wahyudi yang selalu memberikan semangat yang tak pernah 

henti kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan support, 

dorongan agar tidak mudah mengeluh. Terimakasih banyak  

10. Teman-teman ber-8 Akuntansi yang menjadi penyemangat saya ketika kuliah. 

Dana Iswati sahabat saya tercinta yang selalu memberikan semangat serta 

canda ketika jenuh mengerjakan skripsi. Nadira sahabat saya yang sangat 

berkesan selama ini dalam masa perkuliahan dengan semua canda tawa yang 

diberikan kepada saya. Resti sahabat saya yang juga baik, Maulana malik 

ibrahim yang sangat pintar, prayoga fahmi yang selalu gila-gilaan buat 

bimbingan skripsi, alamsyah dan faisal alfaruq yang juga menjadi teman 

bimbingan saya selama ini. Terimaasih banyak kawan-kawanku. 



vii 

 

11. Dan untuk semua pihak yang turut membantu proses penyelesaian skripsi ini 

yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

Dalam skripsi ini, Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan karena 

keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, Penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di masa 

mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan dampak yang 

positif. 

 

Jakarta,   Mei 2017 

 

      Penulis    

 


	ABSTRAK melinda
	LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI TTD
	ORISINALITAS MELINDAA
	kata pengantar melinda

