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ABSTRAK 

Ar Rasyiid Akbar. 2018: Pengaruh Likuditas, Komite Audit dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan, Property 

dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017. 

Universitas Negeri Jakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, Komite Audit dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan. Penelitian ini 

dilakukan dengan mengambil populasi pada perusahaan pertambangan, property 

dan real estate yang terdaftar di Bursan Efek Indonesia tahun 2014-2017. Metode 

pemilihan sampel menggunakan purposive sampling sehingga didapati 21 

perusahaan sampel. Dengan teknik anaslisis data statistik deskriptif dan metode 

data panel ordinary least square (OLS) dengan bantuan program E-views 8. Hasil 

penelitian menemukan bahwa variabel likuiditas dan komite audit tidak 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan 

menunjukkan hasil negatif signifikan terhdap agresivitas pajak yang berati ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. 
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ABSTRACT 

Ar Rasyiid Akbar, 2018: The Influence of Liqiudity, Audit Commiitee and 

Company Size Against Tax Aggressiveness on Mining Companies, Property and 

Real Estate Listed in Indonesian Stock Exchange at 2014-2017. State University 

of Jakarta. 

The pupose of this research is knowing the effects of Liquidity, Audit Committees 

and Company Size against Tax Aggressiveness. This research is conducted by 

taking information on mining companies, property and real estate listed in 

Indonesian Stock Exchange at 2014-2017. The sample selection method used 

purposive sampling by making 21 sample of companies. This research was done 

by using descriptive statistic analysis technique and ordinary least square panel 

(OLS) method through E-views 8 software. The result of the research found that 

the liquidity and audit committee variables did not affect the aggressiveness of 

corporate tax, while company size showed significant negative result toward tax 

aggressiveness, which means company size had positive effect to company tax 

aggressiveness. 
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