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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, SALES GROWTH, 

LEVERAGE, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TAX 

AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018) 

 

Oleh 

NANDA SEPTY HARYANINGSIH 

11573203239 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konservatisme akuntansi, sales 

growth, leverage, dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. 

Pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan Cash Effective Tax 

Rate (CETR). Penelitian ini dilakukan pada pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Jumlah pengamatan 

sebanyak 132 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode purposive 

sampling yaitu sampel yang memenuhi kriteria tertentu untuk mendapatkan 

sampel yang representatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Model Regresi Data Panel. Hasil analisis menunjukkan konservatisme 

akuntansi, leverage dan kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap tax avoidance sedangkan sales growth tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tax avoidance. 

 

 

Kata Kunci  : Tax Avoidance, Sales Growth, Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal 
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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, SALES GROWTH, 

LEVERAGE, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TAX 

AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018) 

 

Oleh 

NANDA SEPTY HARYANINGSIH 

11573203239 
 

This study aims to examine the effect of accounting conservatism, sales growth, 

leverage, and fiscal loss compensation to tax avoidance. The measurement of tax 

avoidance in this study uses Cash Effective Tax Rate (CETR). This research was 

conducted on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 

(IDX) for the 2016-2018 period. The number of observations as many as 132 

research samples obtained by purposive sampling method is a sample that meets 

certain criteria to get a representative sample. The analysis technique used in this 

study is the Panel Data Regression Model. The analysis shows that accounting 

conservatism, leverage and fiscal loss compensation partially have a significant 

effect on tax avoidance while sales growth has no significant effect on tax 

avoidance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting selain 

pendapatan Sumber Daya Alam dan pendapatan non pajak lainnya. Hal ini 

merupakan hal yang wajar, karena pemerintah saat ini tidak bisa hanya 

mengandalkan penerimaan dari Sumber Daya Alam dimana jumlahnya selalu 

fluktiatif dan cenderung stagnan dari tahun ketahun. Hal ini berbanding terbalik 

dengan penerimaan negara melalui pajak yang selalu meningkat tiap tahunnya 

(swingly, sukartha 2015). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 

ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum Dan 

Tata Cara Perpajakan). 

Pemerintah Indonesia sendiri semakin gencar melakukan optimalisasi 

pajak dan dilihat dari grafik penerimaan negara pada sektor pajak dari tahun ke 

tahun menunjukkan tren positif. Meskipun pendapatan Negara melalui pajak 

mengalami peningkatan, namun dalam target APBN setiap tahunnya tidak pernah 

tercapai.  

Menurut Waluyo (2011) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian 

bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana 



2 

 

 
 

dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi 

lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Di 

indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan 

tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak 

adalah adanya penghindaran pajak, bahkan tidak sedikit perusahaan yang 

melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Perusahaan 

sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban dan mempunyai 

tanggung jawab untuk membayar pajak. Namun, bagi perusahaan sendiri pajak 

dijadikan sebagai salah satu beban yang dapat menggurangi jumlah laba bersih 

perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan – perusahaan akan mencari cara 

untuk menggurangi beban atau biaya pajak tersebut. 

Fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia diantaranya 

adalah PT CCI (Coca-Cola Indonesia) pada Tahun 2014 diduga mengakali pajak 

sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. 

Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah 

melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak 

berkurang dengan ditemukannya pembengkakan penghasilan kena pajak 

berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain 

iklan dari rentang waktu 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 miliar. 

Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (www.kompas.com) 

Fenomena selanjutnya, PT Garuda Metalindo dari Neraca Perusahaan 

terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan 

keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp200 miliar hingga Juni 

http://www.kompas.com/
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2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp48 miliar. Emiten berkode 

saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang 

untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.  

Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya di Jakarta Senin (8/5). 

Ia mengatakan, Peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan Perseroan 

menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (capital expenditure/capex) 

hingga pertengahan tahun depan. "Tahun ini nilainya di bawah Rp 300 miliar,".. 

Adapun sumber dana capex berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar 

dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan.  

Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, 

padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia Namun yang menarik dari 

kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang 

dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, sudah 

terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan 

tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. ungkap Bambang. Lantaran 

modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis 

bisa terhindar dari kewajiban. (http://investor.id dalam darmawan, 2018)    

Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa PT Garuda 

Metalindo melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang 

diperoleh dari pinjaman atau hutang dengan demikian perusahaan yang 

melakukan pembiayaan dengan utang , maka akan adanya biaya bunga yang harus 

dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang 

ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh 

berkurangnya beban pajak. 

http://investor.id/
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Ada juga Fenomena penghindaran terjadi di tahun 2014 yang dilakukan 

oleh  Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT 

Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor 

mobil utuh atau completely built up (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya 

mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen 

total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk 

mobil terurai atau complete knock down (CKD) dan komponen kendaraan, maka 

nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor 

Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 

triliun. Sayang, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu.  

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa 

Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi 

di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah bekennya 

transfer pricing. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan 

berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah 

(tax haven). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara 

tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor 

Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di 

Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan 

kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia 

Pacific Pte., Ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura.  

(http://investigasi.tempo.co/toyota/) 

http://investigasi.tempo.co/toyota/
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Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa Astra Internasional 

Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota 

MotorManufacturing Indonesia (TMMIN) menghindari pajak dengan sengaja 

menjual produk tersebut ke Toyota Motor Asia Pasific Ltd di Singapura sebelum 

dijual ke Filipina dan Thailand dikarenakan memanfaatkan tax heaven country 

yang ada di Singapura. 

Berdasarkan Laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, 

penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh 

Universitas PBB menggunakan database International Center for Policy and 

Research (ICTD) muncullah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. 

Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar 

dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di indonesia ke 

Dinas Pajak Indonesia. (www.tribunnews.com)  

Di indonesia sendiri menganut sistem self assesment dalam sistem 

pemungutan pajaknya dimana Wajib Pajak diberi keleluasaan penuh dalam 

menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem 

self assesment diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. Menurut Astuti dan Aryani (2016) Penerapan undang-undang 

perpajakan ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal 

ini perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara 

menekan biaya perusahaan, termasuk didalamnya beban pajak. Pajak bagi 

perusahaan adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan 

kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan 

http://www.tribunnews.com/
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kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang 

menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007 dalam Sari, 

2013). Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara 

legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak 

terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya 

mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007 dalam sukarhta 2015). 

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui 

manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah 

mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2011). 

Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka 

memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan dan 

meningkatkan cash flow perusahaan. Manfaat dari adanya tax avoidance adalah 

untuk memperbesar tax saving yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak 

sehingga akan menaikkan cash flow (Budiman dan Setiyono, 2012). 

Adanya indikasi peusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat 

dari kebijakan yang dilakukan perusahaan seperti konservatisme akuntansi. 

Konservatisme merupakan alasan yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun 

manajer yang mensyaraktkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat 

untuk mengakui laba (good news in earning) dibandingkan mengetahui rugi (bad 

news in earning) (prena,2012) salah satunya faktor yang sangat menentukan 

tingkat konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan 

adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan 
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informasi yang transparan akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya 

(baharudi, 2012). 

Konsevatisme akuntansi menjadi hal yang masih diperdebatkan, ada pihak 

yang mendukung dan menolak konsep konservatisme akuntansi, karena bagi 

pihak-pihak tersebut laporan keuangan yang disajikan dengan menggunakan 

prinsip konservatisme akan mengakibatkan laporan keuangan menjasi bias 

sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi risiko perusahaan 

(Haniati dan Fitriani, 2010). 

Hal ini yang menyebabkan prinsip akuntansi yang diterapkan perusahaan 

secara tidak langsung dapat mempengaruhi ketepatan hasil laporan keuangan, 

dimana laporan keunagan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait 

dengan perusahaan. Kebijakan terkait peusahaan dalam hal ini tentunya termasuk 

juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan penghindaran pajak, karena 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui 

kebijakan yang diambil oleh pemempin perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja 

(Budiman , 2012). Namun menurut penelitian Tresno dkk. (2012) dengan adanya 

Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak 

akan semakin sempit meskipun perusahaan memilih metode akuntansi yang 

konservatif. Sehingga diduga, Perusahaan yang menerapkan konservatisme 

akuntansi akan mendapatkan tingat keagresifitasan pajak yang rendah. 

Sales Growth juga dapat mempengaruhi perusahaan dalam membayar 

pajak. Pertumbuhan penjualan (Sales growth) mencerminkan manifestasi 
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keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi 

pertumbuhan masa yang akan datang. Dengan menggunakan pengukuran 

pertumbuhan penjualan perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang 

akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan (Deitiana 2011). Semakin 

besar volume penjualan suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan 

penjualan perusahaaan tersebut semakin meningkat. Apabila pertumbuhan 

penjualan meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan mengalami 

peningkatan. Laba perusahaan yang mengalami kenaikan berarti pajak yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar sehingga perusahaan akan 

cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Pendapat diatas 

didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), 

dimana penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa sales growth berpengaruh  

terhadap penghindaran pajak. 

Leverage merupakan sumber pendanaan perusahaan dari eksternal 

perusahaan (hutang jangka panjang), beban bunga secara jangka panjang akan 

mengurangi beban pajak yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012). Menurut 

Kurniasih dan Sari (2013) rasio leverage menunjukkan pembiayaan suatu 

perusahaan dari utang yang mencerminkan seberapa besar tingginya nilai 

perusahaan. Leverage merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan 

timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak 

penghasilan wajib pajak badan. 

Dalam penelitian Yunanda (2016) didapatkan hasil penelitian bahwa 

kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap tax avoidance. Sari (2014) 
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menjelaskan bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan 

diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat 

dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan 

digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, 

selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena 

laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian 

perusahaan. 

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak (tax avoidance) telah 

banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian 

yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel 

independen yang beragam pula. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Marisa Triana Mazta dengan Judul “Pengaruh Return On Asset, Leverage, dan 

Kompemsasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance”. Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel independen yang 

diteliti oleh Marisa Triana Mazta adalah Return On Asset, Leverage dan 

Kompensasi Rugi Fiskal, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan dua 

variabel yang sama yaitu Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal serta mengganti 

satu variabel dengan Konservatisme Akuntansi dan Sales Growth. Dengan alasan 

sudah banyak yang menggunakan variabel Retrun On Asset padahal masih banyak 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak. Selain itu 

Marisa Triana Mazta menyarankan untuk menggunakan variabel lain untuk 
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mendeteksi adanya aktivitas penghindaran pajak, Penulis akan meneliti apakah 

Konservatisme Akuntansi, Sales Growth, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal 

memiliki pengaruh atau tidak terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini dilakukan di 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. 

Alasan peneliti memilih objek penelitian ini dikarenakan perusahaan manufaktur 

memiliki banyak sektor serta untuk mengetahui perusahaan-perusahaan tersebut 

melakukan tax avoidance atau tidak dalam penyusunan laporan keuangannya, 

dengan menggunakan variabel Konservatisme Akuntansi, Sales Growth, Leverage 

dan kompensasi Rugi Fiskal. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Konservatisme 

Akuntansi, Sales Growth, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap 

Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018).” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Tax 

Avoidance? 

2. Bagaimanakah pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance? 

3. Bagaimanakah pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance? 

4. Bagaimanakah pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Konservatisme 

Akuntansi terhadap Tax Avoidance. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Sales Growth 

terhadap Tax Avoidance. 

3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh leverage terhadap 

Tax Avoidance. 

4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompensasi rugi 

fiskal terhadap Tax Avoidance. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh Konservatisme Akuntansi, Sales Growth, Leverage, 

dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance dan menambah 

pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi Tax Avoidance serta memberikan tambahan 

informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademisi sebagai salah 

satu upaya untuk memperkaya pengetahuan dan memperdalam bidang 

yang diteliti. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 

pihak yang berkepentingan antara lain adalah: 

a. Pihak perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang 

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Adanya praktik 

penghindaran pajak oleh perusahaan dapat mengakibatkan 

menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak 

dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dan 

tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar 

tidak terjadi penggelapan pajak. 

b. Pihak investor 

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam menilai kecenderungan Tax Avoidance yang dilakukan oleh 

masing-masing perusahaan, sehingga investor dapat membuat 

keputusan investasi yang tepat. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I :  Pendahuluan.  

  Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitiaan, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II :  Tinjauan Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis.  

  Pada bab ini terdiri dari penjelasan mengenai teori-teori, penelitian 

terdadulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III :  Metode Penelitian.  

  Pada bab ini memuat tentang populasi, sampel, sumber data, defenisi 

operasional dan pengukurannya, metode analisa data, dan pengujian 

hipotesis. 

BAB IV : Analisis Hasil Penelitian Dan Pembahasan.  

  Bab ini membahas secara deskriptif variabel-variabel yang berkaitan 

dengan masalah penelitian, analisis dan data yang digunakan, serta 

pembahasan mengenai masalah yang diteliti. 

BAB V :  Kesimpulan dan Saran 

  Bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil 

analisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diberikan kepada 

berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian. 

 



 

14 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Keagenan 

Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (principal) menyewa 

pihak lain (agent) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang 

untuk membuat keputusan kepada agen tersebut (Prasiwi, 2015). Pada agency 

theory, yang disebut prinsipal adalah pemegang saham dan agen adalah 

manajemen pengelola perusahaan. Prinsipal meminta kepada agen untuk 

mengambil suatu tindakan atas nama prinsipal. 

Menurut Jensen & Meckling dalam Kurniasih & Sari (2013) menyatakan 

bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan 

pemegang saham (principal). Hubungan keagenan tersebut terkadang 

menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham atau biasanya disebut 

konflik kepentingan. Masalah itu timbul karena pemegang saham dan manajer 

berusaha untuk memaksimalkan kepentingan masingmasing. Pemegang saham 

selaku pemilik atau prinsipal menginginkan pengembalian yang lebih besar dan 

secepat-cepatnya atas investasi yang mereka investasikan sedangkan manajer 

menginginkan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas 

kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. 

Teori keagenan adalah masalah yang terjadi antara pemegang saham 

dengan manajer karena adanya perbedaan tujuan, pemegang saham menginginkan 

bertambahnya kekayaan dan kemakmuran pemilik modal, sedangkan manajer 

menginginkan bertambahnya kesejahteraan para manajer (Handayani, 2009). 
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Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa teori keagenan 

merupakan teori yang menjelaskan perbedaan kepentingan antara pemegang 

saham dengan agen, dimana masing-masing dari principal dan agent 

mementingkan kepentingan sendiri. Pemegang saham tidak menyukai 

kepentingan manajer yang dapat mengakibatkan bertambahnya biaya perusahaan. 

Sehingga menurunkan keuntungan perusahaan. 

Kondisi perusahaan yang sesungguhnya terkadang hanya diketahui oleh 

manajer karena manajer berada di dalam perusahaan untuk mengelola perusahaan 

sehingga mempunyai banyak informasi mengenai perusahaan sedangkan prinsipal 

bisa dikatakan jarang datang langsung ke perusahaan sehingga informasi yang 

dimiliki lebih sedikit dibandingkan manajer. Keadaan tersebut dikenal sebagai 

asimetri informasi. Asimetri informasi adalah keadaan dimana informasi yang 

diberikan kepada principal berbeda dengan yang diberikan kepada agent untuk 

melakukan tindakan yang oportunistik. Tindakan yang oportunistik (opportunistic 

behaviour) adalah tindakan yang tujuannya mementingkan kepentingan diri 

sendiri (Rahmawati, 2012). 

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menpengaruhi 

berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan 

perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan self 

assessment system yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk 

menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan self assessment system 

dapat memberikan kesempatan kepada pihak agen untuk menghitung pajak 

penghasilan pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung 



 

 

 
 

16 

perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetris 

informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak yang 

salah satunya adalah penghindaran pajak (tax avoidance) maka pihak agen akan 

memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama 

dengan pihak prinsipal (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). 

 

2.2 Pajak 

2.2.1 Pengertian Pajak 

Menurut UU No. 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, Pajak 

adalag kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 

2.2.2 Jenis Pajak 

 Pajak dapat di golongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut 

golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. 

(Mardiasmo, 2011:5) 

1. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari: 

a. Pajak langsung. 

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau 

ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau 

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. 
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b. Pajak tidak langsung. 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

2. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari: 

a. Pajak subjektif. 

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaanya 

memperlihatkan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaa 

pajak yang memperhatikan pada subjeknya. 

b. Pajak Objektif. 

Pajak Objektif adalah pajak yang penangenaanya 

memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan 

peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, 

tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Waijb Pajak) 

maupun tempat tinggal. 

3. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari: 

a. Pajak Negara atau Pajak Pusat. 

Pajak Negara atau Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya. 

b. Pajak Daerah. 

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Perimerintah 

Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. 
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2.3 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

2.3.1 Pengertian Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Menurut NA Barr SR James AR Prest dalam Rahayu (2010) Penghindaran 

pajak (Tax Avoidance) sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang 

masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk 

memperkecil jumlah pajak yang terutang. 

Sandmo (2004) dalam Matzta (2017) menjelaskan bahwa perbedaan 

konseptual antara penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax 

avoidance) bergantung pada legalitas tindakan wajib pajak. Penggelapan pajak 

(tax evasion) adalah pelanggaran hukum, ketika wajib pajak menahan diri dari 

melaporkan pendapatan dari tenaga kerja atau modal yang pada prinsipnya kena 

pajak, ia terlibat dalam aktivitas ilegal yang membuat dia dikenakan tindakan 

administratif atau hukum dari pihak berwenang. Penghindaran pajak (tax 

avoidance), pada sisi lain, adalah dalam kerangka hukum pajak. Ini terdiri dalam 

mengeksploitasi celah dalam hukum pajak untuk mengurangi kewajiban pajak 

seseorang; mengkonversi pendapatan tenaga kerja menjadi pendapatan modal 

yang dikenakan pajak pada tingkat yang lebih rendah merupakan satu dari contoh 

penghindaran pajak.  

Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa 

sedemikian rupa untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan 

memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan, oleh 

karena itu penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang 

undang perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha 
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wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan 

beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak 

(Mortenson dalam Zain, 2009). 

Menurut Komite urusan fiskal dari Organization for Economic 

Cooperation (OECD) (Coancil of Executive Secretaries of Tax Organization 

(1991) dalam Suandy (2011) terdapat tiga karakter dari tax avoidance sebagai 

berikut:  

1. Adanya unsur artifical arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-

olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena 

ketiadaan faktor pajak.  

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-

undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal berbagai tujuan, yang 

berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.  

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para 

konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran 

pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.  

2.3.2 Cara Melakukan Penghindaran Pajak  

Di penelitian Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) diungkapkan 

beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:  

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal 

sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.  



 

 

 
 

20 

2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan 

membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang 

pajak perusahaan.  

3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi 

laba bersih.  

4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai 

penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.  

5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri 

manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.  

Selain itu, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara 

menurut Merks (2007) dalam Prakosa (2014) sebagai berikut: 

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang 

memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven 

country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning).  

2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi 

dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak 

yang paling rendah (formal tax planning).  

3. Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin 

capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation 

(Specific Anti Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak mempunyai 

substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule).  
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2.3.3 Pengukuran Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)  

Data Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran tax avoidance. 

Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur tax 

avoidance yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010), di mana 

disajikan dalam Tabel 2.1  

Tabel 2.1 Pengukuran Penghindaran Pajak 
No Pengukuran Cara Perhitungan Keterangan 

1 GAAP ETR 
                              

                                         
 

Total tax 

expense per 

dollar of pre-

tax book 

income 

2 Current ETR 
                               

                                         
 

Current tax 

expense 

3 Cash ETR 
                              

                                         
 

Cash taxes 

paid per 

dollar of pre-

tax book 

income 

4 
Long-run cash 

ETR 

                              

                                         
 

Sum of cash 

taxes paid 

over n years 

divided by the 

sum of pre-tax 

earnings over 

n years 

5 
ETR 

Diferential 

Statutory ETR-GAAP ETR 

 

The difference 

of between the 

statutory ETR 

and firm’s 

GAAP ETR 

6 DTAX 

Error term from the following regression: ETR 

differential x Pre-tax book income= a + b x Control + 

e 
 

The 

unexplained 

portion of the 

ETR diffrential 

7 Total BTD 
Pre-tax book income – ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) 

– (NOLt – NOLt-1)) 

The total 

difference 

between book 

and taxable 

income 

8 
Temporary 

BTD 
Deferred tax expense/U.S.STR 

The total 

difference 

between book 

and taxable 

income 

9 
Abnormal total 

BTD 
Residual from BTD/TAit = βTAit + βmi + eit 

A measure of 

unexplained 

total book-tax 

differences 
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No Pengukuran Cara Perhitungan Keterangan 

10 
Unrecognized 

tax benefits 
Disclosed amount post-FIN48 

Tax liability 

accured for 

taxes not yet 

paid on 

uncertain 

positions 

11 
Tax shelter 

activity 

Indicator variable for firms accused of engaging in a tax 

shalter 

Firms 

identified via 

firm 

disclosure, the 

press, or IRS 

confidental 

data 

12 
Marginal tax 

rate 
Simulated marginal tax rate 

Present value 

of taxes on an 

additional 

dollar of 

income 

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)  

Menurut Dyreng, et al (2010) dalam Handayani (2015), variabel 

penghindaran pajak dihitung melalui CETR ( Cash Effective Tax Rate) perusahaan 

yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.  

Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, et al (2010) dalam 

Rinaldi (2015) adalah sebagai berikut:  

      
                

                  
 

Pembayaran pajak (Cash tax paid) adalah jumlah kas pajak yang 

dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan arus kas perusahaan.  

Semakin besar CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat 

penghindaran pajak perusahaan (Judi Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran 

tax avoidance menggunakan Cash ETR menurut Dyreng, et. al (2010) dalam 

Simarmata (2014), baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran 

pajak oleh perusahaan karena Cash ETR tidak terpengaruh dengan adanya 

perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain 
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itu pengukuran menggunakan Cash ETR dapat menjawab atas permasalahan dan 

keterbatasan atas pengukuran tax avoidance berdasarkan model GAAP ETR. 

Semakin kecil nilai Cash ETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, 

begitupun sebaliknya. 

 

2.4 Konservatisme Akuntansi 

2.4.1 Pengertian Konsevatisme Akuntansi 

Watts dalam Savitri (2016 : 4) mendefenisikan konservatisme sebagai 

prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keunagan dimana perusahaan tidak terburu-

buru dalam mengakui dan mengkukur aktiva dan laba serta segera mengakui 

kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi. 

Terdapat dalam Glosarium pernyataan konsep No.2 FASB (Financial 

Accounting Statement Board) Konservatisme akuntansi adalah konservatisme 

sebagai reaksi yang hati-hati (prunden reactin) dalam melengkapi ketidak pastian 

dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan.  

2.4.2 Prinsip Konservatisme Akuntansi 

Saputra (2017) menyatakan prinsip konservatisme adalah konsep yang 

mengakui beban dan kewajiban sesegera mungki meskipun ada ketidak pastian 

tentang hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan asset ketika sudah yakin 

akan diterima. Berdasarkan prinsip konsertavisme prinsip konsrvatisme, jika ada 

ketidak pastian tentang kerugian, anda harus cenderung mencatat kerugian. 

Sebaliknya, jika ada ketidak pastian keuntungan, anda tidak harus mencatat 

keuntungan. Dengan demikian, laporan cenderung menghasilkan jumlah 

keuntungan dan nilai asset yang rendah demi untuk berjaga-jaga. 
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2.4.3 Konservatisme Akuntansi dalam PSAK 

PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu 

timbulnya penerapan konservatisme akuntansi. Beberapa metode pencatatan 

dalam PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan konservatif diantaranya 

adalah: 

1. PSAK No. 14 tentang persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan 

dapat mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu metode 

yaitu FIFO (first in first out) atau masuk pertama keluar pertama dan 

metode rata-rata tertimbang. 

2. PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain yang mengatur 

estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap. 

Dengan adanya pilihan metode tersebut akan berpengaruh terhadap angka-

angka yang disajikan dalam laporan keunagan. Sehingga dapat dikatan bahwa 

secara tidak langsung konsep konservatisme akuntansi akan mempengaruhi hasil 

dari laporan keunagan. (savitri, 2016 : 26) 

2.4.4  Konservatisme Akuntansi dalam IFRS 

Khairina (2009) dalam Saputra (2017) menyebutkan ada beberapa poin 

dalam IFRS mengenai semakin berkurangnya penekanan atas penggunaan 

akuntansi konservatif dalam IAS (International Accounting Standar) antara lain: 

1. IAS 11 (Zero Profit Recognition for fixed-price Contracts) versi terbaru 

dari IAS mulai berlaku sejak tahun 1995. Standar ini mengatur mengenai 

penggunaan POC (Percebtange of Completion) untuk pengakuan 
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pendapatan dan biaya dalam kontrak kontruksi sebagai penganti dari 

metode CC (Complate Contract). 

2. IAS 12 (Different Tax Assets) mengatur mengenai pengakuan different tax 

assets pada neraca jika mungkin (probable) terdapat future taxable profit. 

3. IAS 16 (Property, Palnt, and Equipment), mengatur bahwa dalam 

pengukuran niai aktiva tetap, perusahaan dapat memilih penggunaan 

metode biaya atau revaluasi. 

4. IAS 38 (Capitalism of Development Cost), pertama kali dikeluarkan pada 

tahun 1998, kemudian diikuti dengan revisi yang berlaku sejak tanggal 31 

maret 2004. Berdasarkan IAS 38. Aktiva tidak berwujud yang bersaral dari 

aktivitas pengembangan diakui sebagai aktiva jika telah memenuhi 

beberapa syatar tertentu. Sebelum di berlakukan standar ini, pembebanan 

langsung menjadi acuan utama dalam perlakuan akuntansi yang kurang 

konsevatif. 

2.4.5 Alasan Konservatisme Masih Bertahan 

Walaupun secara konseptual terasa bahwa konservatisme menghasilkan 

masalah karena konservatisme menyebabkan akuntansi tidak melaporkan true 

value secara tepat, namun pada kenyataan prinsip ini masih diterapkan para 

akuntan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan konservatisme masih layak 

untuk diterapkan dalam akuntansi. 

Watts dalam savitri (2016: 14) mengungkapkan bahwa konservatisme 

masih diterapkan karena pengguna masih merasakan benefit dari pelaporan yang 

konservatif ini. Adanya penerapan konservatisme akan membatasi prilaku 
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opportunistic manajer dan konservatisme merupakan penyeimbang bila terdapat 

bias manajerial dengan tuntutan veritivkasi yang bersifat asimetris sehingga 

dengan adanya usaha yang menyeimbangkan antara tindakan opportunistic manjer 

dengan kewajiban melakukan veritifikasi terlebih dahulu akan menyebabkan 

pelaporan tidak akan bersikap berlebihan namun juga tidak kerendahan. 

 

2.5 Sales Growth 

2.5.1 Definisi Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth)  

Definisi pertumbuhan penjualan menurut Kasmir (2012) adalah sebagai 

berikut:  

“Pertumbuhan penjualan menunjukan sejauh mana perusahaan dapat 

meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara 

keseluruhan”.  

Definisi sales growth menurut Widarjo dan Setiawan (2009) adalah 

sebagai berikut:  

“Pertumbuhan penjualan (sales growth) mencerminkan kemampuan 

perusahaan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan 

suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil menjalankan strateginya. ”  

Definisi sales growth menurut Carvalho and Costa (2014) adalah sebagai 

berikut: 

“Sales growth: refers to the increased sales and services between the 

current and previous year in percentage”.  

Berdasarkan definisi di atas sampai pada pemahaman penulis bahwa sales 

growth menggambarkan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Tingginya 



 

 

 
 

27 

tingkat sales growth menunjukan semakin baik suatu perusahaan dalam 

menjalankan operasinya. Pertumbuhan Penjualan sering menggambarkan 

keberhasilan suatu perusahaan.  

Pertumbuhan penjualan sering mencerminkan keberhasilan suatu 

perusahaan. Menurut Baumgartner, Hatami, et al. (2016), pertumbuhan penjualan 

mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit atau kas. 

Variabel pertumbuhan penjualan didasarkan pada argumen bahwa pertumbuhan 

penjualan mencerminkan tingkat produktivitas terpasang yang siap beroperasi 

serta mencerminkan kapasitas saat ini yang dapat diserap pasar dan 

mencerminkan daya saing perusahaan dalam pasar. Pertumbuhan perusahaan 

menjadi sebuah indikator untuk daya saing perusahaan dalam industri. 

Pertumbuhan perusahaan akan mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan 

untung dan mempertahankan untung untuk mendanai investasi di masa yang akan 

datang. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat berarti kinerja yang dilakukan 

oleh perusahaan menjadi lebih baik. 

2.5.2 Sales Growth dalam Perpajakan 

Perdana (2017) manyatakan Pertumbuhan penjualan (sales growth) adalah 

perubahan pada laporan keuangan pertahun yang dapat mencerminkan prospek 

perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Apabila profitabilitas 

perusahaan menibgkat maka pertumbuhan penjualan pun akan meningkan dan 

kinerja perusahaan semakin baik, karena dengan semakin meningkat profitabilitas 

perusaahaan semakin meningkat pula laba suatu penjualan yang dapat mendorong 

peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ketahun. 
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Jadi dapat dianalogikan apabila dalam suatu peusahaan terjadi 

pertumbuhan penjualan secara otomatis perusahaan akan mendapatkan laba yang 

cukup tinggi, dikarenakan perusahaan mendapatkan laba yang cukup tinggi maka 

perusahaan kemungkinan besar akan melakukan penghindaran pajak untuk 

mengurangi beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. 

2.5.3 Metode Pengukuran Pertumbuhan Penjualan  

Menurut Kasmir (2012) rasio pertumbuhan ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

                       
                                     

                   
 

Pertumbuhan penjualan menunjukan sejauh mana perusahaan dapat 

meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara 

keseluruhan. 

 

2.6 Leverage 

Leverage menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap 

utang dalam membiayai kegiatan operasinya. Selain itu, leverage juga 

memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan 

sehingga dapat melihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang (Hanum, 2005 

dalam Mazta, 2017). Sawir (2015) menjelaskan bahwa rasio leverage mengukur 

tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya, seandainya 

perusahaan pada saat itu dilikuidasi. Dengan demikian solvabilitas berarti 

kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. 
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Leverage merupakan sumber pendanaan perusahaan dari eksternal 

perusahaan (hutang jangka panjang), beban bunga secara jangka panjang akan 

mengurangi beban pajak yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012). Menurut 

Kurniasih dan Sari (2013) rasio leverage menunjukkan pembiayaan suatu 

perusahaan dari utang yang mencerminkan seberapa besar tingginya nilai 

perusahaan. Leverage merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan 

timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak 

penghasilan wajib pajak badan.  

Darmawan dan Sukartha (2014) menjelaskan bahwa leverage merupakan 

tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Apabila 

perusahaan menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada 

beban bunga yang harus dibayar. Teori trade off menyatakan bahwa penggunaan 

utang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan 

memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang 

penghasilan kena pajak. 

Menurut Kashmir (2010) adapun jenis-jenis rasio leverage tersebut 

diantaranya: 

1. Debt to Assets Ratio (Debt Ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar asset perusahaan dibiayai utang atau seberapa 

besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan asset. Caranya 

adalah dengan membandingkan antara total utang sebagai total asset. 

2. Debt to Equity Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

utang dengan equitas. Untuk mencari rasio yang ini dengan cara 
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membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancer dengan 

seluruh equitasnya. Ratio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang 

disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata 

lain, rasio ini untuk mengatahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

untuk jaminan utang. 

3. Long Term Debt to Equity Ratio, merupakan rasio antara utang jangka 

panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa 

bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang 

jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang 

dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. 

4. Time Interest Earned, merupakan ratio untuk mencari jumlah kali 

perolehan bunga. Rasio ini juga kemampuan perusahaan untuk membayar 

biaya bunga. 

5. Fixed charge coverage,  atau lingkup biaya tetap merupakan ratio yang 

menyerupai ratio Time Interest Earned. Hanya saja bedanya dengan rasio 

ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau 

menyewa asset berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Biaya tetap 

merupakan biaya bunga ditambah kewajiaban sewa tahunan atau jangka 

panjang. 

 

2.7 Kompensasi Rugi Fiskal 

Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Adapun beberapa 
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poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. 

2. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan 

biaya biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan. 

3. Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan 

secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada 

kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi 

dikompensasikan. 

4. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang 

Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak 

dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak 

menggunakan norma penghitungan. 

5. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan 

penghasilan dari dalam negeri. 

Dalam penelitian Sari (2014) dijelaskan bahwa perusahaan yang telah 

merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar 

pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan 

dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi 

kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan 

terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk 

mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. 
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2.8 Pajak Menurut Pandangan Islam 

Pajak secara umum berarti suatu pembayaran yang dilakukan kepada 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal 

menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Dalam jenis pungutan 

yang semakna dengan pajak ada beberapa nama dan bentuk demikian pula 

hukumnya dalam kacamata islam. Inilah nama-nama tersebut : 

1. Al Maks atau Adh Dharibah 

Adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penariknya. 

2. Al „Usyr 

Adalah pungutan sejenis bea cukai bagi barang yang masuk ke 

wilayah kekuasaan kaum Muslimim dari wilayah lain. 

3. Al Kharaj 

Adalah pungutan yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk 

hak-hak yang harus ditunaikan. 

4. Jizyah 

Adalah pungutan yang diwajibkan bagi orang kafir dzimmi (kafir 

yang hidup dibawah kekuasaan islam) sebagai imbalan atas kekufurannya 

dan kewajiban ini gugur apabila yang bersangkutan masuk islam. 

Itulah empat jenis pungutan yang ada dalam termilogi islam. khusus untuk 

pajak yang diterapkan di Indonesia maka lebih dekat dengan defenisi dari al maks 

atau adh dharibah. Hukum Al Maks adalah haram berdasarkan dalil nash maupun 

ijma‟ (kesepakatan) kaum Muslimim, berikut dalil tentang keharaman pajak. 

“Surat An Nisa ayat 29” 
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Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” (An Nisa 29). 

 

Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama karena pengambilan pajak yang 

diterapkan kepada kaum Muslimin hari ini adalah bentuk kezhaliman yang nyata 

dimana pemungutannya tidak memandang keadaan seseorang behkan satu orang 

dapat terkena pajak yang berlipat-lipat sebagai contoh adalah ketika mendapatkan 

gaji seseorang dikenakan pajak penghasilan kemudian ketika ia belanja kebutuhan 

hidupnya di toko atau pasar dengan uang gajinya orang tersebut dikenakan pajak 

lagi yaitu pajak pertambahan nilai dari barang yang ia beli, inilah bentuk 

kezhaliman yang nyata. 

Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan 

terutama melalui perencanaan perpajakan. Oleh karena itu, praktik penghindaran 

pajak ini sangat erat hubungannya dengan prilaku jujur dan tidak berkhianat. 

Allah Ta’ala berfirman : 

               

Artinya:  “Tetapi jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian 

itu lebih baik bagi mereka” (QS. Muhammad :21) 
 

Dalam hadist dari sahabat „Abdullah bin Mas‟ud radhiyallahu ‘anhu juga 

dijelaskan keutamaan sikap jujur dan bahaya sikap dusta. Ibnu Mas‟ud 

menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 
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ُجُم  ٌْ إِنًَ اْنَجنَِّة ، َوَما يََزاُل انزَّ ٌْ إِنًَ اْنثِزِّ ، َوإِنَّ اْنثِزَّ يَْهِد ْدَق يَْهدِ  ْدِق ، فَإِنَّ انصِّ َعهَْيُكْم تِانصِّ

ٌْ إِنًَ  ْيقًا ، َوإِيَّاُكْم َواْنَكِذَب ، فَإِنَّ اْنَكِذَب يَهْدِ  ْدَق َحتًَّ يُْكتََة ِعْنَد هللاِ ِصدِّ ي انصِّ يَْصُدُق َويَتََحزَّ

ي اْنَكِذَب َحتًَّ يُْكتََة  ُجُم يَْكِذُب َويَتََحزَّ ٌْ إِنًَ اننَّاِر ، َوَما يََزاُل انزَّ اْنفُُجْىِر ، َوإِنَّ اْنفُُجْىرَ  يَْهِد

اتًا  ِعْنَد هللاِ َكذَّ
“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya 

kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan 

mengantarkan pada surge. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha 

untuk jujur, maka  dia akan sicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-

hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan 

mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. 

Jika seseoramg sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan 

dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” 

 

Begitu pula dalam hadist dari Al Hasan bin „Ali, Rasulullah shallallahu 

‘alahi wa sallam bersabda, 

ْدَق طَُمأْنِينَةٌ َوإِنَّ اْنَكِذَب ِريثَةٌ   َدْع َما يَِزيثَُك إِنًَ َما الَ يَِزيثَُك فَإِنَّ انصِّ

“Tingkatkanlah yang meragukanmu pada apa yang yang tidak 

meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan 

dusta (menipu) akan menggelisahkan jiwa.” 

 

Allah swt berfirman dalam Al-Qur‟an yang berbunyi : 

                           

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan 

Rasul (Muhammad) dan (juga) jaanganlah kamu menghianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” 

(QS. Al-Anfal :27)   

 

Dalil-dalil diatas menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya selalu 

bersikap jujur, tidak berkhianat maupun berlaku curang dalam segara kegiatan 

sehingga mendatangkan keberkahan. 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

1. Tommy 

Kurniasih dan 

Maria M. Ratna 

Sari 

(2013) 

Pengaruh 

Return On 

Assets, 

Leverage, 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan 

dan 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

Pada Tax 

Avoidance 

Variabel 

Independen : 

Return On 

Assets, 

Leverage, 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

 

Variabel 

Dependen : Tax 

Avoidance 

Return On Assets 

(ROA), Ukuran 

Perusahaan dan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal berpengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap 

Tax Avoidance 

sedangkan 

Leverage dan 

Corporate 

Governance tidak 

berpengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap 

Tax Avoidance 

2. I Gusti Ayu 

Cahya Mahrani 

& Ketut Alit 

Suardana 

(2014) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Profitabilitas 

dan 

Karakteristik 

Eksekutif pada 

Tax 

Avoidance 

Perusahaan 

Manufaktur 

Variabel 

Independen : 

Corporate 

Governance, 

Profitabilitas 

dan 

Karakteristik 

Eksekutif 

 

Variabel  

Dependen : 

Tax Avoidance 

Dewan komisaris, 

kualitas audit, 

komite audit yang 

merupakan proksi 

dari corporate 

governance dan 

ROA yang 

merupakan proksi 

dari profitabilitas 

berpengaruh 

negatif, risiko 

perusahaan yang 

merupakan proksi 

dari karakteristik 

eksekutif 

berpengaruh positif, 

sedangkan sisanya 

yaitu kepemilikan 

insitusional yang 

merupakan proksi 

dari corporate 

governance tidak 

berpengaruh 

terhadap tindakan 

tax avoidance 
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No 
Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

3. M Fajri Saputra, 

Dandes rifa, 

Novia 

Rahmawati 

(2015) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Profitabilitas 

dan Karakter 

Eksekutif 

Terhadap Tax 

Avoidance 

pada 

perusahaan 

yang terdaftar 

di BEI 

Variabel 

Independen : 

Corporate 

Governance, 

Profitabilitas 

dan Karakter 

Eksekutif 

 

Variabel 

Dependen : 

Tax Avoidance 

Proporsi dewan 

komisaris 

independen tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap tax 

avoidance, kualitas 

audit tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap tax 

avoidance, komite 

audit tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tax avoidance, 

return on 

assets berpengaruh 

signifikan terhadap 

tax 

avoidance, karakter 

eksekutif 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tax 

avoidance 

4. Fitri Damayanti, 

Tridahus 

Susanto  

(2015) 

Pengaruh 

Komite Audit, 

Kualitas 

Audit, 

Kepemilikan 

Instituisional, 

Risiko 

Perusahaan 

dan Return On 

Asset 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Variabel 

Independen : 

Komite Audit, 

Kualitas Audit, 

Kepemilikan 

Instituisional, 

Risiko 

Perusahaan dan 

Return On 

Asset 

 

Variabel 

Dependen : 

Tax Avoidance 

Komite audit tidak 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance, Kualitas 

audit tidak 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance, 

Kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance, Risiko 

perusahaan 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance, Return 

on assets 
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No 
Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance. 

5. Deddy Dyas 

Cahyono, Rita 

Andini, Kharis 

Raharjo 

(2016) 

Pengaruh 

Komite Audit, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Dewan 

komisaris, 

ukuran 

Perusahaan 

(SIZE), 

Leverage 

(DER) dan 

Profitabilitas 

(ROA) 

Terhadap 

Tindakan 

Penghindaran 

Pajak 

Variabel 

Independen : 

Komite Audit, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Dewan 

komisaris, 

ukuran 

Perusahaan 

(SIZE), 

Leverage 

(DER) dan 

Profitabilitas 

(ROA) 

 

Variabel 

Dependen : 

Tax Avoidance 

Jumlah Komite 

Audit berpengaruh 

terhadap Tax 

Avoidance,  

Kepemilikan 

Institusional 

berpengaruh 

terhadap Tax 

Avoidance,  

Proporsi Dewan 

Komisaris 

Independen (PDKI) 

tidak berpengaruh 

terhadap Tax 

Avoidance,  

Ukuran Perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap Tax 

Avoidance,  

Leverage (DER) 

tidak berpengaruh 

terhadap Tax 

Avoidance,  

Profitabilitas yang 

diukur dengan 

(ROA) tidak 

berpengaruh 

terhadap Tax 

Avoidance  

6. Ridwan 

Pajriyansyah, 

Amrie 

Firmansyah 

(2017) 

Pengaruh 

Leverage, 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

dan 

Manajemen 

Laba 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak 

Variabel 

Independen : 

Leverage, 

Kompensasi 

Rugi Fiskal dan 

Manajemen 

 

Variabel 

Dependen : 

Penghindaran 

Pajak 

Leverage 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

penghindaran 

pajak, Kompensasi 

rugi fiskal tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran 

pajak, Manajemen 

laba berpengaruh 

positif signifikan 
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No 
Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 

7. Nila Sari, 

Nawang 

Kalbuana, Agus 

Jumadi 

(2016) 

Pengaruh 

Konservatisme 

Akuntansi, 

Kualitas 

Audit, Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

Penghindaran 

Pajak 

Variabel 

Independen : 

Konservatisme 

Akuntansi, 

Kualitas Audit, 

Ukuran 

Perusahaan 

 

Variabel 

Dependen : 

Penghindaran 

Pajak 

Konservatisme 

akuntansi tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Penghindaran 

pajak. Pada 

penelitian ini untuk 

Variabel Kualitas 

Audit tidak 

berpengaruh pada 

penghindaran 

Pajak. Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran 

pajak. 

8. Judi Budiman, 

Setiyono (2012) 

Pengaruh 

Karakter 

Eksekutif 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak  

Variabel 

Independen : 

Karakter 

Eksekutif 

 

Variabel 

Dependen : 

Penghindaran 

Pajak 

Karakter Eksekutif 

secara signifikan 

mampu 

mempengaruhi nilai 

penghindaran 

pajak. 

9. Calvin Swingly, 

I Made Sukartha 

(2015) 

Pengaruh 

Karakter 

Eksekutif, 

Komite Audit, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, dan 

Sales Growth 

pada Tax 

Avoidance 

Variabel 

Independen : 

Karakter 

Eksekutif, 

Komite Audit, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, Sales 

Growth 

 

Variabel 

Dependen : 

Tax Avoidance 

Secara statistic 

risiko perusahaan 

yang merupakan 

proxy dari karakter 

eksekutif 

berpengaruh positif 

pada tax avoidance, 

komite tidak 

berpengaruh pada 

tax avoidance, 

Untuk pengujian 

total aset, hasil uji 

analisis regresi 

membuktikan 

bahwa secara 
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No 
Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

statistik total aset 

yang merupakan 

proxy dari ukuran 

perusahaan 

berpengaruh positif 

pada tax avoidance. 

Sedangkan untuk 

pengujian variabel 

leverage, hasil uji 

analisis regresi 

membuktikan 

bahwa secara 

statistik leverage 

berpengaruh negatif 

pada tax 

avoidancedan hasil 

uji analisis regresi 

membuktikan 

bahwa secara 

statistik sales 

growth tidak 

berpengaruh pada 

tax avoidance. 

 

2.10 Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance 

Menurut FASB Stament of Concept No.2 konservatisme adalah 

reaksi hati-hati untuk menghadapi ketidakpastian dan risiko terhadap 

situasi bisnis telah dipertimbangkan di masa yang akan datang. 

Konservatisme akuntansi memilikimanfaat atau peranan di dalam teori 

keagenan yang paling efisien yang bisa membatasi konflik keagenan. Di 

dalam aktivitasnya seringkali perilaku agent meningkatkan 

kesejahteraanya sendiri. Konservatisme akuntansi dapat mencegah 

asimetri informasi dengan cara membatasi agen untuk melakukan praktik 
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manipulasi di dalam laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh (Tresno 2012) dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang 

dibuat Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan praktik 

penghindaran pajak akan semakin sulit meskipun perusahaan memilih 

menggunakan metode akuntansi yang sifatnya konservatif. Sehingga 

Perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi akan mendapatkan 

tingat keagresifitasan pajak yang rendah. Di dalam penelitian yang 

dilakukan oleh (Sarra et al. 2014) menyebutkan adanya pengaruh negatif 

signifikan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : 

H1 :  Konservatisme Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance. 

2. Pengaruh Sales Growth Terhadap Tax Avoidance 

Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan 

investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi 

pertumbuhan masa yang akan datang. Dengan menggunakan pengukuran 

pertumbuhan penjualan perusahaan dapat memprediksi seberapa besar 

profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan 

(Deitiana 2011). Semakin besar volume penjualan suatu perusahaan 

menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaaan tersebut 

semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang 

dihasilkan perusahaan diasumsikan mengalami peningkatan. Laba 

perusahaan yang mengalami kenaikan berarti pajak yang harus dibayarkan 
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oleh perusahaan akan semakin besar sehingga perusahaan akan cenderung 

untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.  

Pendapat diatas didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Dewinta dan Setiawan (2016), dimana penelitian tersebut menunjukkan 

hasil bahwa sales growth berpengaruh positif terhadap penghindaranpajak. 

Artinya semakin tinggi sales growth maka aktivitas penghindaran pajak 

semakin tinggi pula. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

H2 : Sales Growth berpengaruh terhadap Tax Avoidance. 

3. Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance 

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan 

besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas 

operasinya (Darmawan dan Sukartha 2014). Perusahaan memperoleh 

sumber pendanaan berasal dari pendanaan internal dan pendanaan 

eksternal. Perusahaan yang menggunakan pendanaan eksternal yang 

berupa utang untuk membiayai aktivitas operasinya akan mengakibatkan 

munculnya beban bunga.  

Semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi 

jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan 

semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. 

Akibatnya laba yang diperoleh perusahaan akan berkurang sehingga pajak 

yang harus dibayar perusahaan akan menjadi lebih rendah. Beban pajak 

yang rendah akan berdampak pada kecenderungan penurunan upaya 
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penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi leverage maka semakin rendah 

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.  

Pendapat diatas didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Swingly dan Sukartha (2015) dan Dharma dan Ardiana (2016), dimana 

kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi leverage 

maka semakin rendah penghindaran pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : 

H3 : Leverage tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance 

4. Pengaruh kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance 

Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi 

diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat 

dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan 

digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. 

Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari 

beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi 

jumlah kompensasi kerugian perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

H4 : Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap Tax Avoidance 

 

2.11 Kerangka Konseptual 

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. 

Variabel dependen (Y) adalah Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dan variabel 
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independen (X) adalah Konservatisme Akuntansi (X1), Sales Growth (X2), 

Leverage (X3) dan Kompensasi Rugi Fiskal (X4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Data olahan 2019 

 

Konservatisme 

Akuntansi (X1) 

Sales Growth (X2) 

Leverage (X3) 

Pengindaran pajak 

(Tax Avoidance ) 

Kompensasi Rugi 

Fiskal (X4) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif 

dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan 

sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut 

sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode 

ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah 

yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini 

disebut juga metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan 

dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena 

pada data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. 

Dari penjelasan diatas metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai 

karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018.  

3.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian atau wakil populasi. Sampel dalam penelitian ini 

dipilih berdasakan metode purposive sampling yaitu sampel yang memenuhi 

kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel yang representatif. 

Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)  

periode (2016-2018) 

2. Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan berturut-turut periode 

(2016-2018) 

3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. 

4. Perusahaan yang mempunyai nilai laba positif 

Tabel 3.1 Prosedur Pemilihan Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)  tahun (2016-2018) 
163 

2 Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan 

keuangan berturut-turut periode (2016-2018) 
(68) 

3 Perusahaan yang tidak menyajikan laporan 

keuangan dalam mata uang rupiah. 
(19) 

4 Peusahaan dengan nilai laba negatif (32) 

Jumlah Sampel Penelitian Terpilih 44 

Tahun Penelitian 3 

Jumlah sampel total dalam penelitian 132 

Sumber: Data olahan 2019 
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Tabel 3.2 Perusahaan Sampel 

No 
Nama 

Perusahaan 

Kode 

Perusahaan 
No Nama Perusahaan 

Kode 

Perusahaan 

1 

Indocement 

Tunggal Prakasa 

Tbk 
INTP 23 

KMI Wire & Cable 

Tbk 

 

KBLI 

2 
Semen Baturaja 

Tbk 
SMBR 24 

Voksel Electric 

Tbk 
VOKS 

3 
Wijaya Karya 

Beton Tbk 
WTON 25 Delta Djakarta Tbk DLTA 

4 
Surya Toto 

Indonesia Tbk 
TOTO 26 

Indofood CBP 

Sukses Makmur 

Tbk  

ICBP 

5 
Indal Aluminium 

Industry Tbk 
INAI 27 

Multi Bintang 

Indonesia Tbk 
MLBI 

6 
Lion Metal 

Works Tbk 
LION 28 

Mayora Indah Tbk 

 
MYOR 

7 
Lionmesh Prima 

Tbk 
LMSH 29 

 Nippon Indosari 

Corpindo Tbk 
ROTI 

8 
Pelangi Indah 

Canindo Tbk 
PICO 30 Sekar Bumi Tbk SKBM 

9 
Intan Wijaya 

International Tbk 
INCI 31 Sekar Laut Tbk SKLT 

10 

Champion 

Pacific Indonesia 

Tbk 
IGAR 32 

Ultra Jaya Milk 

Industry and 

Trading Company 

Tbk 

ULTJ 

11 
Impack Pratama 

Industri Tbk 
IMPC 33 Gudang Garam Tbk GGRM 

12 

Charoen 

Pokphand 

Indonesia Tbk 
CPIN 34 

Hanjaya 

MandalaSampoerna 

Tbk 
HMSP 

13 
Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk 
JPFA 35 

Wismilak Inti 

Makmur Tbk 
WIIM 

14 
Alkindo 

Naratama Tbk 
ALDO 36 

Darya Varia 

Laboratoria Tbk 
DVLA 

15 
Astra 

International Tbk 
ASII 37 Kimia Farma Tbk KAEF 

16 
Astra Otoparts 

Tbk 
AUTO 38 Kalbe Farma Tbk KLBF 

17 Indospring Tbk INDS 39 
Merck Indonesia 

Tbk 
MERK 

18 
Selamat 

Sempurna Tbk 
SMSM 40 

Pyridam Farma 

Tbk 
PYFA 

19 Ricky Putra RICY 41 Tempo Scan TSPC 
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No 
Nama 

Perusahaan 

Kode 

Perusahaan 
No Nama Perusahaan 

Kode 

Perusahaan 

Globalindo Tbk Pacific Tbk 

20 
Trisula 

International Tbk 
TRIS 42 

Mandom Indonesia 

Tbk 
TCID 

21 
Nusantara Inti 

Corpora Tbk 
UNIT 43 

Unilever Indonesia 

Tbk 
UNVR 

22 
Jembo Cable 

Company Tbk 
JECC 44 

Chitose 

International Tbk 
CINT 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

dua cara yaitu: 

1. Penelitian Pustaka (Library Research) 

Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang 

sedang diteliti melalui buku, jurnal, tesis, skripsi, internet dan perangkat 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Penelitian Sekunder 

Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti melalui data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonsesia (BEI) dari 

tahun 2016 hingga tahun 2018. Data sekunder dikumpulkan dan diperoleh 

dari situs www.idx.co.id.  

 

3.4 Definisi Variabel Operasional dan Variabel penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Penghindaran 

Pajak (Tax Avoidance) sebagai variabel dependen dan Konservatisme Akuntansi, 

http://www.idx.co.id/
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Sales Growth, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal sebagai variabel 

independen. 

Tabel 3.3  Variabel Operasional 

No Variabel Indikator 
Skala 

Pengukuran 

1. Penghindaran 

Pajak (Tax 

Avoidance) (Y) 

Ref : Kurniasih 

dan Sari (2013) 

Penghindaran pajak dihitung dengan 

CETR yaitu pembayaran pajak dibagi 

dengan laba sebelum pajak 

      
                

                  
 

Rasio 

2. Konservatisme 

Akuntansi (X1) 

Ref : Sari, dkk 

(2016) 

Konservatisme akuntansi dihitung 

dengan KNVS yaitu indeks 

konservatisme akuntansi yaitu laba 

bersih dikurang aliran kas oprerasi 

dikurang depresiasi dibagi total asset. 

      
                

          
    

Rasio 

3. Sales Growth 

(X2) 

Ref : Budiman 

dan Setiyono 

(2012) 

Sales Growth dihitung dengan rumus : 
              

 
                                     

                   
 

Rasio 

4. Leverage (X3) 

Ref : Kurniasih 

dan Sari (2013) 

Leverage dihitung dengan DER yaitu 

Total tang dibagi dengan Total Ekuitas 

     
           

             
 

Rasio 

5. Kompensasi 

Rugi Fiskal 

(X4) 

Ref : Kurniasih 

dan Sari (2013) 

 

Kompensasi Rugi Fiskal dapat diukur 

menggunakan variabel dummy  yang 

akan diberijan nilai 1 jika terdapat 

kompensasi pada tahun t. 
Rasio 

 

3.5 Metode Analisis Data  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan kemudian 

dianalisis dengan berbagai uji statistik sebagai berikut : 
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3.5.1 Statistik Deskriptif  

Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

variable variable yang terdapat dalam penelitian ini. Uji deskriptif yang digunakan, 

antara lain rata rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik 

Deskriptif menyajikan ukuran ukuran numeric yang sangat penting bagi data 

sampel, sehingga secara konseptual dapat lebih mudah di mengerti oleh pembaca. 

3.5.2 Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh hasil pengujian yang baik maka semua data yang 

dibutuhkan dalam penelitian harus diuji terlebih dahulu agar tidak melanggar 

asumsi klasik yang ada, dapat memperoleh hasil pengujian hipotesis yang tepat 

dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan model regresi yang 

signifikan dan representatif. Asumsi klasik yang diuji yaitu: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untk menguji apakah model regresi panel, 

residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

residual yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas 

data panel dapat diketahui dengan membandingkan nilai Probabilitas. 

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah 

sebagai berikut. 

a. Jika nilai probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya residual 

tidak berdistribusi normal. 

b. Jika nilai probabilitas > 0,05, maka H0 diterima, yang artinya residual 

berdistribusi normal. 
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2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independennya (Ghozali, 2013). 

Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas adalah dengan 

menggunakan perhitungan nilai tolerance dan variance inflation factor 

(VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi 

karena keduanya berhubungan terbalik sebagaimana ditunjukkan pada 

rumus berikut. 

1 
VIF =      

tolerance  

 

Nilai cut-off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai tolerance = 0,10 atau sama dengan nilai VIF 

= 10. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0.10 berarti terdapat korelasi 

antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Indikator adanya 

multikolinearitas yaitu jika nilai VIF lebih dari 10. Variabel yang 

terdeteksi adanya multikolinearitas tidak dapat ditoleransi dan variabel 

tersebut harus dikeluarkan dari model regresi agar hasil yang diperoleh 

tidak bias. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

Ada beberapa metode pengujian heteroskedastas yang bisa digunakan 

diantaranya yaitu uji park, uji glesjer, Melihat pola grafik regresi, dan uji 

koefisien korelasi Spearman. Uji glejser dilakukan dengan cara 

meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. 

Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual 

lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. (Ghozali, 

2013). 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas 

dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada 

data  runtut waktu (time series) yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variable independen lainnya (Ghozali, 2013). Salah satu cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan menggunakan Run 

Test. Run test sebagai bagian dari statistik non-parametik dapat pula 
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digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang 

tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan 

bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk 

melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). 

H0: residual (res_1) random (acak)  

H1: residual (res_1) tidak random 

3.5.3 Analisis Induktif  

1. Model Regresi Data Panel  

Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) 

dan data silang (cross section). Menurut agus (2009) penggunaan data 

panel dalam sebuah observasi mempunyai keuntungan yang diperoleh. 

Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan 

cross section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan 

lebih menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, 

menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat 

mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel 

(omitted- variabel). 

Model estimasi dalam penelitian ini adalah : 

                                

Keterangan :   

  = Konstanta  

β1 β2 β3 β4 β5  =  Koefisien regresi 

KNSV  =  Konservatisme Akuntansi 
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SG  =  Sales Growth 

DER  =  Leverage 

KR =  Kompensasi Rugi Fiskal 

e  =  Error Term 

2. Metode Estimasi Model Regresi Data Panel  

Dalam setimasi model regresi dengan menggunakan data panel 

dapat melalui tiga pendekatan, antara lain:  

a. Common Effect Model (CEM) 

Merupakan pendekatan model data panel yang paling 

sederhana karena hanya mengkombinasikan data series dan cross 

section.  

b. Fixed Effect Model 

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu 

dapat di akomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi 

data panel model ini menggunakan teknik variabel dummy untuk 

menangkap perbedaan intersep antar perusahaan.  

c. Random Effect Model (REM) 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel 

gangguan mungkin saling berhubungan antra waktu dan antar individu. 

Keuntungan menggunakan model random effect yakni menghilangkan 

heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error Component 

Model (ECM) 
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3. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel  

Untuk memilih model yang  paling tepat digunakan dalam 

mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan 

yakni:  

a. Uji Chow  

Chow test atau uji chow yakni pengujian untuk menentukan 

Model FixedEffect atau Random Effect yang paling tepat digunakan 

dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah :  

H0 : Model koefisien tetap(Common Effect Model Atau Pooled Ols) 

H1 : Model efek tetap(Fixed Effect Model) 

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan 

uji chow adalah sebagai berikut (www.statistikian.com): 

1) Jika nilai Probability Cross-section Chi-square < α (5%), maka H0 

ditolak, yang berarti model fixed effect yang dipilih. 

2) Jika nilai Probability Cross-section Chi-square > α (5%), maka H0 

diterima, yang berarti model common effect yang dipilih. 

b. Uji Hausman  

Hausman test atau uji hausman adalah pengujian statistik atau 

memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling 

tepat di gunakan. Setelah selesai melakukan uji chow dan didapatkan 

model yang tepat adalah fixed effect, maka selanjutnya kita menguji 

model manakan antara model fixed effect atau random effect yang 

paling tepat, pengujian ini di sebut sebagai uji hausman Uji hausman 



 

 

 

55 

dapat di definisikan sebagai pengujian statistik untuk memmilih 

apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat 

digunakan. Pengujian uji hausman dilakukan dengan hipotesis berikut :  

H0 : Random effect model  

H1 : fixed effect model .  

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan 

uji hausman adalah sebagai berikut (www.statistikian.com): 

1) Jika nilai Probability Cross-section Random < α (5%), maka H0 

ditolak, yang berarti model fixed effect yang dipilih. 

2) Jika nilai Probability Cross-section Random > α (5%), maka H0 

diterima, yang berarti model random effect yang dipilih. 

4. Uji Hipotesis  

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan analisis 

linear berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antara beberapa 

variabel bebas dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel 

terikat dengan variabel bebas. Analisis ini menggunakan dua pengujian 

yaitu uji koefisien determinasi (R
2
) dan uji signifikan parameter individual 

(uji statistik t) akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Secara Parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian terhadap 

hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat 

http://www.statistikian.com/
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keyakinan sebesar 95% atau α = 5%. Pengujian ini dilakukan dengan 

ketentuan: 

1) Apabila probabilitas t-hitung < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

2) Apabila probabilitas t-hitung > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

b. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinan (R
2
) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinan adalah antara nol sampai satu. Apabila 

hanya terdapat satu variabel independen maka R
2
 yang dipakai. Tetapi 

apabila terdapat dua atau lebih variabel independen maka yang dipakai 

adalah Adjusted R
2
. Setiap tambahan variabel independen, R

2
 akan 

meningkat tidak peduli variabel tersebut berpengaruh signifikan atau 

tidak terhadap variabel dependen. Sedangkan nilai Adjusted R
2
 dapat 

naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke 

dalam model (Ghozali, 2013). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh konservatisme akuntansi (KNSV) terhadap penghindaran pajak 

(CETR). Dari hasil uji parsial bahwa tingkat signifikan sebesar 0.0000 < 

0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti, konservatisme 

akuntansi (KNSV) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR). 

2. Pengaruh sales growth (SG) terhadap penghindaran pajak (CETR). Dari 

hasil uji parsial bahwa tingkat signifikan sebesar 0.5528 > 0,05 sehingga 

Ho diterima dan Ha ditolak. Berarti, sales growth (SG) tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak (CETR). 

3. Pengaruh likuiditas (DER) terhadap penghindaran pajak (CETR). Dari 

hasil uji parsial bahwa tingkat signifikan sebesar 0.0000 < 0,05 sehingga 

Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti, likuiditas (DER) berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak (CETR). 

4. Pengaruh kompensasi rugi fiskal (KRF) terhadap penghindaran pajak 

(CETR). Dari hasil uji parsial bahwa tingkat signifikan sebesar 0.0006 < 

0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti, kompensasi rugi fiskal 

(KRF) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR). 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat 

diperoleh saran sebagai berikut: 

1. Bagi Akademis 

Untuk kalangan akademis, diharapkan dari hasil penelitian ini 

selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya yang memiliki tema serupa yaitu konservatisme akuntansi, 

sales growth, leverage, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran 

pajak. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambah rentang waktu 

periode penelitian sehingga hasil penelitian jadi lebih baik dari 

sebelumnya. 

b. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variable lain yang 

mempengaruhi terhadapa struktur modal yang tidak di teliti dalam 

penelitian ini. 
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LAMPIRAN 
      

        TABULASI  DATA 

 
      No Kode Tahun CETR KNSV SG DER KRF 

1 INTP 2016 0,07 0,35 0,86 0,15 1 

    2017 0,19 0,45 0,94 0,18 1 

    2018 0,18 0,51 1,05 0,20 1 

2 SMBR 2016 0,26 0,16 1,04 0,40 1 

    2017 0,30 0,20 1,02 0,48 1 

    2018 0,48 0,20 1,29 0,59 1 

3 WTON 2016 0,17 0,05 1,31 0,87 1 

    2017 0,19 0,14 1,54 1,57 1 

    2018 0,21 0,14 1,29 1,83 1 

4 TOTO 2016 0,33 0,35 0,91 0,69 1 

    2017 0,26 0,36 1,05 0,67 1 

    2018 0,39 0,32 1,04 0,61 1 

5 INAI 2016 0,39 0,02 0,93 4,19 1 

    2017 0,26 0,20 0,76 3,38 1 

    2018 0,38 0,24 1,15 3,61 1 

6 LION 2016 0,23 0,14 0,97 0,46 1 

    2017 0,54 0,14 0,92 0,51 1 

    2018 0,39 0,15 1,21 0,47 1 

7 LMSH 2016 0,34 0,19 0,90 0,39 1 

    2017 0,26 0,22 1,42 0,24 1 

    2018 0,43 0,20 1,07 0,21 1 

8 PICO 2016 0,20 0,44 0,79 1,40 0 

    2017 0,13 0,40 1,06 1,58 0 

    2018 0,12 0,41 1,04 1,85 0 

9 INCI 2016 0,25 0,39 1,29 0,11 1 

    2017 0,25 0,40 1,53 0,13 1 

    2018 0,24 0,31 1,36 0,22 1 

10 IGAR 2016 0,28 0,15 1,17 0,18 1 

    2017 0,24 0,20 0,96 0,16 1 

    2018 0,28 0,15 1,02 0,18 1 

11 IMPC 2016 0,24 0,13 0,99 0,86 1 

    2017 0,18 0,10 1,05 0,78 1 

    2018 0,10 0,12 1,17 0,73 1 

12 CPIN 2016 0,43 0,24 1,28 0,71 0 

    2017 0,23 0,15 1,29 0,56 0 



 

 

    2018 0,23 0,21 1,09 0,43 0 

13 JPFA 2016 0,22 0,11 1,08 1,05 1 

    2017 0,36 0,09 1,09 1,15 1 

    2018 0,27 0,21 1,15 1,26 1 

14 ALDO 2016 0,25 0,23 1,24 1,04 1 

    2017 0,25 0,16 1,06 1,17 1 

    2018 0,26 0,15 1,11 0,94 1 

15 ASII 2016 0,18 0,15 0,98 0,87 1 

    2017 0,21 0,16 1,14 0,89 1 

    2018 0,22 0,16 1,16 0,98 1 

16 AUTO 2016 0,26 0,20 1,09 0,01 1 

    2017 0,23 0,18 1,06 0,01 1 

    2018 0,21 0,20 1,13 0,41 1 

17 INDS 2016 0,18 0,11 0,99 0,20 1 

    2017 0,29 0,17 1,20 0,14 1 

    2018 0,25 0,13 1,22 0,13 1 

18 SMSM 2016 0,24 0,65 1,03 0,43 0 

    2017 0,23 0,57 1,16 0,34 0 

    2018 0,24 0,54 1,18 0,30 0 

19 RICY 2016 0,40 0,30 1,10 2,12 1 

    2017 0,36 0,40 1,31 2,19 1 

    2018 0,38 0,36 1,32 2,46 1 

20 TRIS 2016 0,47 0,23 1,05 0,85 1 

    2017 0,35 0,40 0,86 0,53 1 

    2018 0,19 0,25 1,11 0,78 1 

21 UNIT 2016 0,55 0,49 0,88 0,77 1 

    2017 0,31 0,48 0,99 0,74 1 

    2018 0,33 0,54 1,00 0,71 1 

22 JECC 2016 0,25 0,10 1,23 2,37 1 

    2017 0,25 0,05 1,07 2,52 1 

    2018 0,28 0,02 1,47 2,42 1 

23 KBLI 2016 0,13 0,28 1,06 0,42 0 

    2017 0,16 0,08 1,13 0,69 0 

    2018 0,24 0,19 1,33 0,60 0 

24 VOKS 2016 0,29 0,31 1,27 1,49 1 

    2017 0,28 0,19 1,12 1,59 1 

    2018 0,26 0,20 1,19 1,69 1 

25 DLTA 2016 0,22 0,31 1,05 0,18 1 

    2017 0,24 0,33 0,47 0,17 1 



 

 

    2018 0,23 0,26 1,15 0,19 1 

26 ICBP 2016 0,27 0,18 1,09 0,56 1 

    2017 0,32 0,21 1,03 0,56 1 

    2018 0,28 0,17 1,08 0,51 1 

27 MLBI 2016 0,26 0,53 1,21 1,77 1 

    2017 0,26 0,39 1,04 1,36 1 

    2018 0,27 0,43 1,08 1,47 1 

28 MYOR 2016 0,25 0,20 1,24 1,06 1 

    2017 0,25 0,23 1,13 1,03 1 

    2018 0,26 0,17 1,16 1,06 1 

29 ROTI 2016 0,24 0,19 1,16 1,02 1 

    2017 0,27 0,19 0,99 0,62 1 

    2018 0,32 0,21 1,11 0,51 1 

30 SKBM 2016 0,27 0,05 1,10 1,72 1 

    2017 0,19 0,01 1,23 0,59 1 

    2018 0,24 0,06 1,06 0,70 1 

31 SKLT 2016 0,18 0,17 1,12 0,92 1 

    2017 0,16 0,17 1,10 1,07 1 

    2018 0,19 0,18 1,14 1,20 1 

32 ULTJ 2016 0,24 0,32 1,07 0,21 1 

    2017 0,31 0,37 1,04 0,23 1 

    2018 0,26 0,22 1,12 0,16 1 

33 GGRM 2016 0,25 0,19 1,08 0,59 0 

    2017 0,26 0,24 1,09 0,58 0 

    2018 0,26 0,31 1,15 0,53 0 

34 HMSP 2016 0,25 0,14 1,07 0,24 1 

    2017 0,18 0,18 1,04 0,26 1 

    2018 0,25 0,27 1,08 0,32 1 

35 WIIM 2016 0,22 0,24 0,92 0,37 1 

    2017 0,26 0,40 0,88 0,25 1 

    2018 0,28 0,37 0,95 0,25 1 

36 DVLA 2016 0,29 0,19 1,11 0,42 1 

    2017 0,28 0,21 1,09 0,47 1 

    2018 0,26 0,07 1,08 0,40 1 

37 KAEF 2016 0,29 0,10 1,20 1,03 1 

    2017 0,26 0,05 1,05 1,37 1 

    2018 0,30 0,06 1,25 1,82 1 

38 KLBF 2016 0,24 0,15 1,08 0,22 1 

    2017 0,24 0,14 1,04 0,20 1 



 

 

    2018 0,24 0,19 1,04 0,19 0 

39 MERK 2016 0,28 0,15 1,05 0,22 0 

    2017 0,30 0,18 1,12 0,38 0 

    2018 0,26 0,10 0,53 1,44 1 

40 PYFA 2016 0,27 0,48 1,00 0,58 1 

    2017 0,26 0,62 1,03 0,47 1 

    2018 0,25 0,45 1,12 0,57 1 

41 TSPC 2016 0,24 0,14 1,12 0,42 1 

    2017 0,25 0,14 1,05 0,46 1 

    2018 0,26 0,13 1,05 0,45 1 

42 TCID 2016 0,27 0,38 1,09 0,23 0 

    2017 0,26 0,43 1,07 0,27 0 

    2018 0,26 0,39 0,98 0,24 0 

43 UNVR 2016 0,25 0,19 1,10 2,56 1 

    2017 0,25 0,18 1,03 2,65 1 

    2018 0,25 0,14 1,01 1,58 1 

44 CINT 2016 0,27 0,13 1,04 0,22 1 

    2017 0,23 0,09 1,14 0,25 1 

    2018 0,39 0,06 0,99 0,26 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Analisis Deskriptif 

 CETR KNSV SG DER KRF 

 Mean  0.263815  0.234601  1.091044  0.829317  0.840909 

 Median  0.255069  0.193824  1.082329  0.577659  1.000000 

 Maximum  0.550622  0.649568  1.540114  4.189714  1.000000 

 Minimum  0.066398  0.011233  0.468648  0.011574  0.000000 

 Std. Dev.  0.074768  0.136538  0.148844  0.763739  0.367154 

 Skewness  1.101917  0.876057 -0.399628  1.819075 -1.864109 

 Kurtosis  5.970308  3.183459  6.673479  6.719476  4.474903 

      

 Jarque-Bera  75.23788  17.06960  77.73292  148.8885  88.41225 

 Probability  0.000000  0.000197  0.000000  0.000000  0.000000 

      

 Sum  34.82356  30.96729  144.0178  109.4698  111.0000 

 Sum Sq. Dev.  0.732323  2.442188  2.902240  76.41197  17.65909 

      

 Observations  132  132  132  132  132 

 

2. Asumsi Klasik 

 

a. Uji Normalitas 
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Series: Residuals
Sample 1 132
Observations 132

Mean       3.73e-17
Median   0.001924
Maximum  0.075423
Minimum -0.077933
Std. Dev.   0.040239
Skewness  -0.167442
Kurtosis   2.032794

Jarque-Bera  5.761987
Probability  0.056079

 

b. Uji Multikolinieritas 
Variance Inflation Factors  

Date: 08/28/19   Time: 10:54  

Sample: 1 132   

Included observations: 132  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  0.000847  66.90169  NA 

KNSV  0.000476  3.531381  1.027896 

SG  0.000580  55.59703  1.008835 

DER  1.79E-05  2.081933  1.054499 

KRF  9.78E-05  6.444060  1.074010 
    
    

 



 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 1.409647     Prob. F(4,127) 0.2345 

Obs*R-squared 5.611443     Prob. Chi-Square(4) 0.2301 

Scaled explained SS 4.101191     Prob. Chi-Square(4) 0.3925 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/19   Time: 10:54   

Sample: 1 132    

Included observations: 132   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.027728 0.014958 1.853737 0.0661 

KNSV 0.016456 0.011220 1.466644 0.1449 

SG 0.004336 0.012384 0.350122 0.7268 

DER 0.003117 0.002173 1.434392 0.1539 

KRF -0.006303 0.005085 -1.239521 0.2174 
     
     R-squared 0.042511     Mean dependent var 0.034108 

Adjusted R-squared 0.012354     S.D. dependent var 0.021141 

S.E. of regression 0.021010     Akaike info criterion -4.850462 

Sum squared resid 0.056062     Schwarz criterion -4.741264 

Log likelihood 325.1305     Hannan-Quinn criter. -4.806089 

F-statistic 1.409647     Durbin-Watson stat 1.997200 

Prob(F-statistic) 0.234495    
     
     

 

d. Uji Autokorelasi 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 2.417259     Prob. F(2,125) 0.0933 

Obs*R-squared 4.915151     Prob. Chi-Square(2) 0.0856 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/19   Time: 10:54   

Sample: 1 132    

Included observations: 132   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.007268 0.028965 -0.250911 0.8023 

KNSV 0.005784 0.021945 0.263571 0.7925 

SG 0.002950 0.023865 0.123612 0.9018 

DER 0.000330 0.004233 0.077923 0.9380 

KRF 0.002820 0.009928 0.284070 0.7768 

RESID(-1) 0.193328 0.091548 2.111781 0.0367 



 

 

RESID(-2) 0.017048 0.092126 0.185053 0.8535 
     
     R-squared 0.037236     Mean dependent var 3.73E-17 

Adjusted R-squared -0.008977     S.D. dependent var 0.040239 

S.E. of regression 0.040419     Akaike info criterion -3.527443 

Sum squared resid 0.204216     Schwarz criterion -3.374567 

Log likelihood 239.8113     Hannan-Quinn criter. -3.465322 

F-statistic 0.805753     Durbin-Watson stat 1.974432 

Prob(F-statistic) 0.567278    
     
     

 

3.  Uji Pemilihan Model 

a. Chow Test 

 
Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: POOL    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 3.743590 (43,84) 0.0000 

Cross-section Chi-square 141.284456 43 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: CETR?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/28/19   Time: 10:51   

Sample: 2016 2018   

Included observations: 3   

Cross-sections included: 44   

Total pool (balanced) observations: 132  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.142230 0.029095 4.888518 0.0000 

KNSV? 0.234332 0.021825 10.73690 0.0000 

SG? -0.005099 0.024089 -0.211675 0.8327 

DER? 0.033490 0.004227 7.923271 0.0000 

KRF? 0.046658 0.009892 4.716900 0.0000 
     
     R-squared 0.618824     Mean dependent var 0.264545 

Adjusted R-squared 0.606819     S.D. dependent var 0.065176 

S.E. of regression 0.040868     Akaike info criterion -3.519799 

Sum squared resid 0.212114     Schwarz criterion -3.410602 

Log likelihood 237.3068     Hannan-Quinn criter. -3.475427 

F-statistic 51.54493     Durbin-Watson stat 1.106707 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

 

 

 



 

 

b. Hausman Test 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: POOL    

Test cross-section random effects  
     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 9.875363 4 0.0231 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     KNSV? 0.264546 0.254367 0.000289 0.5492 

SG? 0.015367 0.005836 0.000177 0.4733 

DER? 0.039960 0.036457 0.000017 0.3962 

KRF? 0.059632 0.051129 0.000153 0.4920 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: CETR?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/28/19   Time: 10:52   

Sample: 2016 2018   

Included observations: 3   

Cross-sections included: 44   

Total pool (balanced) observations: 132  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.095778 0.034047 2.813123 0.0061 

KNSV? 0.264546 0.027591 9.588235 0.0000 

SG? 0.015367 0.025783 0.596031 0.5528 

DER? 0.039960 0.006142 6.505985 0.0000 

KRF? 0.059632 0.016752 3.559802 0.0006 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.869298     Mean dependent var 0.264545 

Adjusted R-squared 0.796166     S.D. dependent var 0.065176 

S.E. of regression 0.029426     Akaike info criterion -3.938621 

Sum squared resid 0.072732     Schwarz criterion -2.890329 

Log likelihood 307.9490     Hannan-Quinn criter. -3.512643 

F-statistic 11.88683     Durbin-Watson stat 3.053652 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 
 
 
 
 

 



 

 

4. Uji Langrange Multiplier  

a. Common Effect 
Dependent Variable: CETR?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 08/28/19   Time: 10:51   

Sample: 2016 2018   

Included observations: 3   

Cross-sections included: 44   

Total pool (balanced) observations: 132  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.142230 0.029095 4.888518 0.0000 

KNSV? 0.234332 0.021825 10.73690 0.0000 

SG? -0.005099 0.024089 -0.211675 0.8327 

DER? 0.033490 0.004227 7.923271 0.0000 

KRF? 0.046658 0.009892 4.716900 0.0000 
     
     R-squared 0.618824     Mean dependent var 0.264545 

Adjusted R-squared 0.606819     S.D. dependent var 0.065176 

S.E. of regression 0.040868     Akaike info criterion -3.519799 

Sum squared resid 0.212114     Schwarz criterion -3.410602 

Log likelihood 237.3068     Hannan-Quinn criter. -3.475427 

F-statistic 51.54493     Durbin-Watson stat 1.106707 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

b. Fixed Effect 
Dependent Variable: CETR?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 08/28/19   Time: 10:51   

Sample: 2016 2018   

Included observations: 3   

Cross-sections included: 44   

Total pool (balanced) observations: 132  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.095778 0.034047 2.813123 0.0061 

KNSV? 0.264546 0.027591 9.588235 0.0000 

SG? 0.015367 0.025783 0.596031 0.5528 

DER? 0.039960 0.006142 6.505985 0.0000 

KRF? 0.059632 0.016752 3.559802 0.0006 

Fixed Effects (Cross)     

_INTP--C -0.008407    

_SMBR--C 0.029900    

_WTON--C -0.059274    

_TOTO--C 0.005487    

_INAI--C -0.007289    

_LION--C 0.016802    

_LMSH--C 0.040305    

_PICO--C 0.002358    

_INCI--C -0.033283    

_IGAR--C 0.044103    

_IMPC--C -0.033083    

_CPIN--C 0.051437    



 

 

_JPFA--C -0.004659    

_ALDO--C -0.009121    

_ASII--C -0.046821    

_AUTO--C 0.004248    

_INDS--C 0.024707    

_SMSM--C -0.045827    

_RICY--C 0.021833    

_TRIS--C -0.009191    

_UNIT--C -0.006025    

_JECC--C -0.027083    

_KBLI--C -0.004424    

_VOKS--C -0.022346    

_DLTA--C -0.025644    

_ICBP--C 0.047104    

_MLBI--C -0.066133    

_MYOR--C -0.015027    

_ROTI--C 0.023891    

_SKBM--C 0.009882    

_SKLT--C -0.050968    

_ULTJ--C 0.009806    

_GGRM--C 0.055983    

_HMSP--C -0.008034    

_WIIM--C -0.016816    

_DVLA--C 0.045826    

_KAEF--C 0.035265    

_KLBF--C 0.037827    

_MERK--C 0.016816    

_PYFA--C -0.065811    

_TSPC--C 0.024225    

_TCID--C 0.035795    

_UNVR--C -0.056911    

_CINT--C 0.038576    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.869298     Mean dependent var 0.264545 

Adjusted R-squared 0.796166     S.D. dependent var 0.065176 

S.E. of regression 0.029426     Akaike info criterion -3.938621 

Sum squared resid 0.072732     Schwarz criterion -2.890329 

Log likelihood 307.9490     Hannan-Quinn criter. -3.512643 

F-statistic 11.88683     Durbin-Watson stat 3.053652 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c. Random Effect 
Dependent Variable: CETR?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/28/19   Time: 10:52   

Sample: 2016 2018   

Included observations: 3   

Cross-sections included: 44   

Total pool (balanced) observations: 132  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.118876 0.027739 4.285471 0.0000 

KNSV? 0.254367 0.021737 11.70194 0.0000 

SG? 0.005836 0.022093 0.264158 0.7921 

DER? 0.036457 0.004547 8.018011 0.0000 

KRF? 0.051129 0.011289 4.529132 0.0000 

Random Effects (Cross)     

_INTP--C -0.009224    

_SMBR--C 0.025617    

_WTON--C -0.041504    

_TOTO--C 0.004628    

_INAI--C 0.001053    

_LION--C 0.016439    

_LMSH--C 0.030426    

_PICO--C -0.004577    

_INCI--C -0.022567    

_IGAR--C 0.031119    

_IMPC--C -0.027576    

_CPIN--C 0.035851    

_JPFA--C -0.002436    

_ALDO--C -0.005485    

_ASII--C -0.034378    

_AUTO--C 0.001893    

_INDS--C 0.017030    

_SMSM--C -0.037947    

_RICY--C 0.022763    

_TRIS--C -0.005451    

_UNIT--C 0.000169    

_JECC--C -0.015319    

_KBLI--C -0.009544    

_VOKS--C -0.013113    

_DLTA--C -0.020888    

_ICBP--C 0.034586    

_MLBI--C -0.045661    

_MYOR--C -0.009444    

_ROTI--C 0.017983    

_SKBM--C 0.007426    

_SKLT--C -0.036757    

_ULTJ--C 0.006892    

_GGRM--C 0.035664    

_HMSP--C -0.007095    

_WIIM--C -0.013566    

_DVLA--C 0.033302    

_KAEF--C 0.027853    

_KLBF--C 0.024391    



 

 

_MERK--C 0.007686    

_PYFA--C -0.047323    

_TSPC--C 0.016969    

_TCID--C 0.020544    

_UNVR--C -0.038597    

_CINT--C 0.028170    
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.028970 0.4922 

Idiosyncratic random 0.029426 0.5078 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.672479     Mean dependent var 0.133822 

Adjusted R-squared 0.662164     S.D. dependent var 0.050601 

S.E. of regression 0.029411     Sum squared resid 0.109856 

F-statistic 65.19040     Durbin-Watson stat 2.049174 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.613594     Mean dependent var 0.264545 

Sum squared resid 0.215024     Durbin-Watson stat 1.046928 
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