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ABSTRAK 

 

NADHILAH DWI UTARI 8335151264. Agresivitas Pajak: Keterkaitannya 

dengan Capital Intensity dan Kebijakan Hutang yang di moderasi oleh Kinerja 

Pasar. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2019.  

 

Agresivitas Pajak menyebabkan pengurangan pajak yang agresif oleh perusahaan 

sehingga dapat meminimalkan pajak yang dibayarkannya. 

Penelitian ini menganalisis pengaruh capital intensity dan kebijakan hutang 

terhadap agresivitas pajak dengan kinerja pasar sebagai pemoderasi. 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipilih 

sebagai objek penelitian ini dengan adanya teknik purposive sampling terpilih 124 

sampel selama tahun 2016-2017 dan menghasilkan 124 perusahaan yang diolah 

dengan menggunakan SPSS V.22 dengan MRA (Moderated Regression Analysis). 

Berdasarkan hasi dan kesimpulan penelitian, capital intensity dan kebijakan 

hutang terhadap Agresivitas Pajak yang diukur dengan rasio NPM (Net Profit 

Margin), dengan moderasi Kinerja Pasar diproksikan dengan rasio Tobin’s Q. 

Hasilnya Capital Intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak karna dapat 

mengurangi pajak yang disebabkan adanya beban depresiasi dari aset tetap 

perusahaan yang bisa mengurangi pajak perusahaan. Kebijakan Hutang terhadap 

Agresivitas Pajak berpengaruh karena Kebijakan Hutang bisa menyebabkan 

deductible expenses pada kebijakan perpajakan di suatu perusahaan, namun 

Kinerja Pasar tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak karena tindakan 

agresivitas pajak dapat menurunkan kinerja pasar disebabkan manajer mengambil 

keputusan sendiri yang bisa merugikan pihak investor. Dengan efek moderasi 

Kinerja Pasar dapat memperkuat pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas 

Pajak tetapi efek moderasi Kinerja Pasar memperlemah pengaruh Kebijakan 

Hutang terhadap Agresivitas Pajak di perusahaan manufaktur Indonesia.  

 

 

Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Capital Intensity, Kebijakan Hutang, Kinerja 

Pasar. 
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ABSTRACT 

 

 

NADHILAH DWI UTARI 8335151264. Tax Aggressiveness: Relation to 

Capital Intensity and Debt Policy moderated by Market Performance. Faculty of 

Economics, Jakarta State University, 2019.  

Tax aggressiveness causes aggressive tax reduction by the company so as to 

minimize the tax it pays. This study analyzes the effect of capital intensity and 

debt policy on tax aggressiveness with market performance as a moderating 

factor. Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 

were selected as the object of this study with the existence of 124 purposive 

sampling techniques selected during 2016-2017 and produced 124 companies that 

were processed using SPSS V.22 with MRA (Moderated Regression Analysis). 

Based on the results and conclusions of the study, capital intensity and debt policy 

to Tax Aggressiveness as measured by the ratio of NPM (Net Profit Margin), with 

moderation Market Performance is proxied by the Tobin's Q ratio. As a result 

Capital Intensity affects the tax aggressiveness because it can reduce taxes caused 

by the burden depreciation of the company's fixed assets that can reduce corporate 

taxes. The Debt Policy on Tax Aggressiveness influences because the Debt Policy 

can cause deductible expenses on taxation policies in a company, but Market 

Performance does not affect Tax Aggressiveness because tax aggressiveness 

actions can reduce market performance due to managers making their own 

decisions that can harm investors. With the moderating effect of Market 

Performance can strengthen the effect of Capital Intensity on Tax Aggressiveness 

but the moderating effect of Market Performance weakens the influence of the 

Debt Policy on Tax Aggressiveness in Indonesian manufacturing companies.  

 

Keywords: Tax Aggressiveness, Capital Intensity, Debt Policy, Market 

Performance. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Perjalanan merupakan hal yang mengajarkan untuk proses agar melalui kehidupan 

dengan rasa kuat, percaya, dan yakin agar bisa mencapai apa yang diinginkan. 

Suatu proses lebih baik agar bisa meneruskan perjalanan berikutnya. 

Kekuatan adalah bagaiman cara kita bisa bangkit saat terjatuh. 

Kepercayaan adalah bagaimana kita bisa yakin melawan ego diri sendiri agar 

mampu mencapai impian. 

-Nadhilah Dwi Utari- 

 

Karya ini kupersembahkan untuk: 

1. Mama dan Papa yang selalu menjadi penyemangat dikala lemah dan 

pembangkit dikala terjatuh. 

2. Sahabat peneliti yang terus membantu dalam proses perkuliahan hingga 

sampai saat ini saling membantu satu sama lain. 
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