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ABSTRAK 

 

“ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, STRUKTUR 

KEPEMILIKAN, DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2014-

2018” 

 

 
OLEH : 

APRILIA YULIANI 

NIM : 11573204093 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh Corporate Governance, Struktur 

Kepemilikan, dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode  2014-2018. 

Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 12 perusahaan dengan metode penarikan 

sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 

data sekunder yang diperoleh melalui mengakses www.idx.co.id. Analisis data 

menggunakan regresi data panel yang terdiri analisis statistik deskriptif, uji 

asumsi klasik. pemilihan model regresi data panel, dan uji hipotesis. Hasil 

analisis data atau regresi data panel menunjukkan bahwa secara simultan 

Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Leverage berpengaruh 

signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Variabel independen dapat menjelaskan 

pengaruh Agresivitas Pajak sebesar 62,71% sedangkan sisanya sebesar 37,19% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. 

Secara parsial variabel Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Leverage 

berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan variabel 

Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Agresivitas Pajak. 

 

Kata Kunci : Corporate Governance, Komite Audit, Komisaris Independen, 

Struktur Kepemilikan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, dan Leverage dan Agresivitas Pajak 
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ABSTRACT 

 

“ANALYSIS OF THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE, 

OWNERSHIP STRUCTURE, AND LEVERAGE ON TAX 

AGGRESSIVENESS IN COMPANY MANUFACTURING CONSUMER 

GOODS SECTORS LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2014-

2018” 

 

 
BY : 

APRILIA YULIANI 

NIM : 11573204093 

 

This research is a quantitative descriptive study that aims to find out how 

the influence of Corporate Governance, Ownership Structure, and Leverage on 

Tax Aggressiveness in manufacturing companies in the consumer goods sector 

listed on the Stock Exchange in the 2014-2018 period. The number of samples of 

this study were 12 companies with a sampling method using purposive sampling 

method. This study uses secondary data obtained through accessing 

www.idx.co.id. Data analysis uses panel data regression consisting of descriptive 

statistical analysis, the classic assumption test. panel data regression model 

selection, and hypothesis testing. The results of data analysis or panel data 

regression indicate that simultaneous Corporate Governance, Ownership 

Structure, and Leverage have a significant effect on Tax Aggressiveness. The 

independent variable can explain the effect of Tax Aggressiveness of 62.71% 

while the remaining 37.19% is influenced by other factors not included in this 

regression model. Partially the Audit Committee, Managerial Ownership, and 

Leverage variables have a significant effect on Tax Aggressiveness. While the 

Independent Commissioner variable, Institutional Ownership has no significant 

effect on Tax Aggressiveness. 

 

Keyword: Corporate Governance, Komite Audit, Komisaris Independen, Struktur 

Kepemilikan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan 

Leverage dan Agresivitas Pajak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus 

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan 

tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. 

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam 

pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam 

negeri berupa pajak. 

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan baik itu pembangunan 

infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang berguna bagi kepentingan serta 

kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

16 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2009 “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.” Berdasarkan 

isi undang-undang tersebut dapat terlihat bahwa pajak merupakan sumber 

pendapatan bagi negara. 

Menurut data BPS periode 2014-2018 tentang realisasi penerimaan negara 

seperti yang di tunjukan pada Tabel 1.1 berikut: 



2 
 

Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2014-2018 (dalam Triliyun Rupiah) 

Sumber Penerimaan 2014 2015 2016 2017 2018 

Penerimaan Dalam Negeri      

Pajak Penghasilan 546,1 602,3 657,1 637,8 761,2 

Pajak Pertambahan Nilai 409,1 423,7 412,2 480,7 564,6 

Pajak Bumi dan Bangunan 23,4 29,2 19,4 16,7 17,4 

Cukai 6,2 5,6 17,1 15,6 7,6 

Pajak Lainnya 43,6 34,9 35,5 39,2 42,1 

Bea Masuk 32,3 31,2 32,5 35,1 37,6 

Pajak Ekspor 11,3 3,7 2,9 4,1 4,4 

Penerimaan Bukan Pajak      

Penerimaan Sumber Daya Alam 240,8 100,9 64,9 111,1 169,1 

Bagian laba BUMN 40,3 37,6 37,1 43,9 44,6 

Penerimaan Bukan Pajak Lainnya 87,7 81,6 117,9 108,8 91,9 

Pendapatan Badan Layanan Umum 29,6 35,3 41,9 47,3 43,3 

Hibah 5 11,9 8,9 11,6 5,3 

Jumlah 1.550,4 1.508 1.555,9 1.666,4 1,903 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019 

Berdasarkan data di atas, peranan pajak dalam penerimaan dalam negeri 

merupakan pendapatan Negara yang sangat besar, terutama penerimaan dalam 

pajak penghasilan yang paling besar (761,2 triliyun di tahun 2018) dibandingkan 

penerimaan dari sektor lainnya. Oleh sebab itu pemerintah memberikan perhatian 

yang besar terhadap pajak karena pajak merupakan tulang punggung penerimaan 

Negara. Perusahaan merupakan salah satu penyumbang kontribusi pajak di 

Indonesia. Sebagai wajib pajak badan, perusahaan mempunyai kewajiban untuk 

membayar pajak sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pajak bagi 

perusahaan sendiri dihitung melalui laba bersih perusahaan di dalam laporan laba-

rugi di laporan keuangan perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai laba bersih 

yang tinggi, maka pendapatan negara atas pajak akan meningkat, begitu pun 

sebaliknya. 
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Berbeda dengan negara, bagi perusahaan pajak bukanlah sumber 

pendapatan melainkan merupakan sumber beban yang harus dibayar karena pajak 

dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan 

akan melakukan segala cara untuk mengefisiensikan pajak yang harus 

dibayarkannya. Banyak perusahaan yang akan mencari cara untuk meminimalkan 

biaya pajak yang harus dibayar, karena mereka menganggap pajak sebagai faktor 

pengurang laba bersih. Oleh karena itu, tidak akan menutup kemungkinan 

perusahaan akan menjadi agresif terhadap perpajakan (Chen et al., 2010). 

Agresivitas pajak merupakan tindakan mengurangi pajak yang sedang 

menjadi perhatian publik karena tindakan ini merupakan tindakan yang tidak 

bertanggung jawab secara sosial  yang merugikan masyarakat dan pemerintah. 

Pajak perusahaan dapat dikaitkan dengan perhatian publik jika pembayaran pajak 

ini  memiliki  implikasi  terhadap  masyarakat luas sebagai  lawan  dari  biaya 

operasional perusahaan. 

Agresivitas pajak adalah tindakan merancang atau memanipulasi 

pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara 

yang tergolong ilegal (tax evasion) (Amril dkk, 2015). Sedangkan Hanlon dan 

Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak adalah strategi penghindaran 

pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan 

menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan 

hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan 

menggunakan celah yang ada namun masih di dalam grey area. 
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Kasus yang terkait dengan penghindaran pajak adalah perusahaan IKEA, 

dimana IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 triliun euro 

atau setara dengan Rp 14.900 triliun. Hal tersebut dilakukan IKEA pada kurun 

waktu 2009 hingga 2014. IKEA dituduh memindahkan dana dari gerainya di 

seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda. Dengan demikian, mereka akan 

terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Estimasi pajak yang 

dihindari IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 

juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis dan 

11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti 

Swedia, spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan 

kisaran 7.5 juta euro hingga 10 juta euro (properti.kompas.com, 2016). 

Kasus pada perusahaan di Indonesia terjadi pada PT Freeport Indonesia, 

dimana Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (Kaban PPD) Provinsi Papua 

Gerson Jitmau meminta manajemen PT Freeport Indonesia (PT FI) segera 

melunasi kewajiban tunggakan pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi 

Papua senilai Rp 5,6 triliun terhitung sejak 2011-2017. Gerson mengatakan 

keputusan tersebut telah sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta tanggal 

18 Januari 2017. Berdasarkan data yang ia punya, Freeport telah memakai air 

permukaan mencapai 115 debit per detik selama periode 2011 hingga 2017. 

Gerson menegaskan agar PT Freeport Indonesia segera membayar tunggakan 

pajak tersebut dan harus disetor langsung ke kas daerah Pemerintah Provinsi 

Papua. Tetapi manajemen PT Freeport Indonesia menolak membayar pajak air 

permukaan sesuai nilai yang dirumuskan dari Peraturan Daerah Provinsi Papua 
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Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam persidangan sengketa pajak 

pada pertengahan 2016, PT Freeport tetap mengacu pada Kontrak Karya (KK) 

Tahun 1991 dan Perda Nomor 5 Tahun 1990. Perbedaan antara kedua perda itu 

yaitu pada harga denda air permukaan yang sebelumnya Rp 10 per meter kubik 

per detik menjadi Rp 120 per meter kubik per detiknya. Namun pada 17 Januari 

2017, pengadilan menolak semua gugatan Freeport terkait harga denda air 

permukaan. (www.tirto.id, 2017). 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan 

melakukan tindakan agresivitas pajak, antara lain corporate governance, struktur 

kepemilikan, dan leverage. Perusahaan yang memiliki corporate governance yang 

baik cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak beresiko dan lebih taat 

terhadap peraturan yang telah ditetapkan (Annisa & Kurniasih, 2012). Surya dan 

Yustiavandana (2006) mengatakan penerapan corporate governance yang baik 

menjadi penting bagi perusahaan untuk menekan potensi konflik kepentingan 

antara manajer dengan pemilik perusahaan. 

Dengan menerapakan corporate governance yang baik maka diharapkan 

terciptanya pengawasan terhadap kegiatan manajer sehingga dapat 

meminimalisasi tindakan agresivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Timothy 

(2010) menyatakan bahwa corporate governance dapat menekan tingkat 

agresivitas pajak oleh karena itu semakin bagusnya penerapan corporate 

governance pada perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan 

melakukan agresivitas pajak. 
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Dengan adanya keberadaan komite audit dan dewan komisaris independen 

selaku perwakilan dari para pemegang saham yang dinilai independen dapat 

mendorong dilakukannya pengawasan secara professional terhadap kinerja 

manajemen dan efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak serta 

mengurangi kecurangan-kecurangan pajak yang dilakukan perusahaan (Rosalia 

dan Sapari, 2017). Berdasarkan hasil penelitian dari Ayem (2019), Hernawati 

(2018), Indriawati (2017), Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan komite audit 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian dari 

Akbar (2019), Susanto, dkk (2018), Proboningrum (2017) menyatakan komite 

audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Mekanisme corporate governance yang kedua yaitu Komisaris 

Independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan.  Manajemen kerapkali bersifat 

oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih 

agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan 

manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan menekan biaya-

biaya termasuk pajak. Sehingga dapat mendorong manajer menjadi agresif 

terhadap pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Akbar (2019), Amril, dkk (2015), 

Suyanto (2012) komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
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Sedangkan menurut hasil penelitian dari Susanto, dkk (2018), Proboningrum 

(2017), Tiaras dan Wijaya (2015) komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak. 

Struktur kepemilikan dapat berperan pada perusahaan apakah melakukan 

penghindaran pajak atau tidak. Semakin besar kepemilikan saham, maka pemilik 

saham akan menentukan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Pada 

penelitian ini kepemilikan saham di proksikan pada kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional. Dengan adanya kepemilikan manajerial tentunya akan 

menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham 

serta akan mendorong pihak manajer untuk bertindak sejalan dengan keinginan 

pemegang saham dengan meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam 

mencapai kemakmuran pemegang saham (Imanta dan Satwiko, 2011). Semakin 

besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen 

cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham dimana pemegang 

saham adalah dirinya sendiri dan membuat risiko perusahaam semakin kecil 

dimata kreditur (Asmawati dan Amanah, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian dari Charisma dan Dwimulyani (2019), 

Fadhila, dkk (2017), Atari (2016) kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian dari Hernawati (2018), 

Dhypalonika (2018), Ropita, dkk (2015) kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
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Kepemilikan institusional merupakan salah satu cara untuk mengurangi 

konflik yang terjadi di antara para pemegang saham dengan manajer. Kepemilikan 

institusional dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena adanya pengawasan 

yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang ketat dari 

pihak investor institusional, akan meningkatkan kinerja manajemen untuk 

menunjukkan kinerja sebuah perusahaan yang lebih baik dan dapat mencegah 

terjadinya kecurangan yang akan dilakukan oleh manajer. Dengan adanya 

pengawasan yang ketat dapat membuat kinerja perusahaan menjadi baik, sehingga 

manajemen akan laebih berhati-hati dalam melakukan penghindaran pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Atari (2016), Amril, dkk (2015), Annisa 

dan Kurniasih (2012) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian dari Akbar (2019), Proboningrum 

(2017), Indriawati (2017) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. 

Nugraha (2015) mendefinisikan leverage sebagai penggunaan aset atau 

dana yang penggunaannya memiliki kewajiban untuk membayar biaya tetap. 

Leverage timbul apabila perusahaan membiayai aset dengan dana pinjaman yang 

memiliki beban bunga. Tingkat leverage dapat menggambarkan resiko keuangan 

perusahaan, perusahaan dengan leverage yang tinggi mengindikasi perusahaan 

tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan 

leverage rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri. Besar kecilnya 

leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang 
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dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat 

dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil.  

Berdasarkan hasil penelitian dari Hidayat dan Fitria (2018), Proboningrum 

(2017), Nugraha (2015) leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Sedangkan menurut hasil penelitian dari Gemilang (2017), Anindyka (2018), 

Tiaras dan Wijaya (2015) leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian dari Wahab, dkk 

(2017) dengan judul penelitian “Political Connections, Corporate Governance 

and Tax Aggressiveness in Malaysia”. Pada penelitian ini menggunakan variabel 

corporate governance sebagai acuan mengambil variabel independen terhadap 

agresivitas pajak, dikarenakan corporate governance merupakan pengawas 

perusahaan dan untuk menghindari adanya konflik agensi. Pada penelitian ini juga 

menambah variabel struktur kepemilikan dan leverage sebagai pembeda 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Alasan menambahkan struktur 

kepemilikan dikarenakan kepemilikan saham merupakan bagian dari perusahaan 

yang dapat mempengaruhi apa yang dilakukan oleh perusahaan melalui 

keputusannya. Sedangkan alasan menambah variabel leverage dikarenakan beban 

pajak akan semakin rendah apabila tingkat hutang yang dimiliki perusahaan besar 

sehingga akan hubungan antara hutang dengan agresivitas pajak. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Corporate Governance, Struktur 

Kepemilikan, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan 



10 
 

Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Pada Tahun 2014-2018”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang keadaan, fenomena, 

dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan solusi atau jawaban melalui 

suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu 

pengetahuan dan alat-alat yang relevan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah secara parsial komite audit, komisaris independen, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dan leverage berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak? 

2. Apakah secara simultan komite audit, komisaris independen, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dan leverage berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan mengungkapkan hasil yang ingin dicapai 

melalui proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh secara parsial dari komite 

audit, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan leverage terhadap agresivitas pajak 
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2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh secara simultan dari komite 

audit, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan leverage terhadap agresivitas pajak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfat penelitian merupakan menjelaskan kegunaan penelitian bagi 

pemerintah, perusahaan, dan ilmu pengetahuan. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberi informasi: 

1. Bagi Pemerintah 

Bagi pembuat kebijakan perpajakan (Direktorat Jendral Perpajakan) agar 

dapat lebih memperhatikan hal-hal yang dapat digunakan oleh perusahaan 

dalam rangka agresivitas pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara 

khususnya pada sektor pajak penghasilan. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan 

perpajakaan di masa yang akan datang. 

2. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi agar lebih berhati-

hati dalam melakukan agresivitas pajak agar tidak dikategorikan dalam 

penggelapan pajak. 

3. Bagi Akademisi 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

literatur bagi penelitian yang berhubungan dengan agresivitas pajak. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang 

masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

penelitian ini. 

BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai landasan teori (teori agensi, pajak, 

akuntansi perpajakan, agresivitas pajak, corporate governance, 

struktur kepemilikan, dan leverage) yang digunakan sebagai 

dasar dan bahan acuan dalam penelitian, ada juga penelitian 

terdahulu, hipotesis & pengembangan hipotesis dan kerangka 

konseptual. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan desain penelitian, variabel-variabel 

penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan analisis data berisikan mengenai uji 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB V :  PENUTUP 

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari 

penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak 

pemberi kewenangan (principal) dengan pihak yang diberi kewenangan (agent). 

Luayyi (2010) menyatakan bahwa dalam teori agensi atau keagenan terdapat 

kontrak atau kesepakatan antara pemilik sumber daya dengan manajer untuk 

mengelola perusahaan dan mencapai tujuan utama perusahaan yaitu 

memaksimalkan laba yang akan diperoleh, sehingga kadang kala manajer 

melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut baik cara yang baik 

ataupun cara yang merugikan banyak pihak.  

Teori agensi muncul ketika ada sebuah perjanjian hubungan kerja antara 

principle yang memiliki wewenang dengan agent atau pihak yang diberi 

kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Manajer (agent) memiliki kewajiban 

untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan 

(principle) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan 

perusahaan yang sebenarnya. Namun terkadang manajer tidak melaporkan 

keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan 

untuk menguntungkan manajer dan menutupi kelemahan kinerja manajer. 

Tindakan manajer yang seperti ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan 

kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer sehingga dapat menimbulkan 
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berbagai masalah keagenan seperti pengeluaran yang berlebihan, keputusan 

investasi suboptimal dan asimetris informasi. Asimetris informasi terjadi ketika 

manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki 

oleh pemilik perusahaan. 

Menurut Samuelson (2011) dalam Nugraha (2015) menyatakan asimetris 

informasi antara manajer dan pemilik perusahaan dapat disebabkan oleh dua 

faktor, yaitu: 

1. Adverse Selection 

Adverse selection mengungkapkan adanya perbedaan informasi yang 

dimiliki pihak principle dengan pihak agent. Perbedaan informasi yang 

dimiliki dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang memiliki 

informasi lebih sedikit. Misalnya agent memanipulasi atau 

menyembunyikan informasi keadaan perusahaan kepada principle. 

Akibatnya principle merasa tidak yakin dengan keadaan perusahaan yang 

sesungguhnya jika dibandingkan antara informasi yang diberikan agent 

dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini dapat 

mengakibatkan kerugian bagi principle dan perusahaan. 

2. Moral Hazard 

Moral hazard mengungkapkan adanya bentuk penyelewengan yang 

dilakukan oleh agent yang tidak sesuai dengan perjanjian atau kontrak 

yang disepakati antara principle dan agent. Hal ini bisa disebabkan karena 

adanya kegiatan agent yang tidak sesuai dengan harapan principle 

sehingga agent dapat melakukan manipulasi atau tindakan yang tidak 
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sesuai dengan norma. Moral hazard biasanya dilakukan demi keuntungan 

pribadi bagi agent. 

Perbedaan kepentingan antara principle dan agent dapat mempengaruhi 

berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya dalah 

kebijkan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakkan di Indonesia 

yang menggunakan self assessment system memberikan wewenang kepada 

perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan 

sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi agent untuk memanipulasi 

pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang 

ditanggung perusahaan semakin kecil. Hal ini dilakukan pihak agent karena 

adanya asimetris informasi dengan pihak principle sehingga agent dapat 

mengambil keuntungan tersendiri diluar kesepakatan kerjasama dengan principle 

karena adanya manajemen pajak yang dilakukan agent. 

2.1.2 Pajak 

Pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar dibanding 

pendapatan-pendapatan negara dibandingkan pada sektor lainnya. Hal ini 

dikarenakan pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara untuk 

berkontribusi dapat secara paksa agar berjalannya pembangunan negara. 

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 Pasal 1ayat 1 

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara 
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langusng dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak 

pada umumnya iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, 

sehingga dapat dipaksakan dengan tidak dapat balas jasa secara langsung. 

Menurut Rahayu (2017:31-44), pajak memiliki 4 fungsi, yaitu: 

1. Fungsi Budgetair  

Pajak berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan 

pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahnya. Maka pengenaan 

pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan 

tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang 

menyimpang. 

2. Fungsi Regularend  

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak 

merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. 

Fungsi regulerend merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi 

budgertair. Disamping usahauntuk memasukkan uang untuk kegunaan kas 

negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil 

dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial 

masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan 

kekayaan masyarakat. 

3. Fungsi Stabilitas 

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah 

untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat 



17 
 

dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka 

pemeritah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui 

pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya 

menggunakan pajak dengan efektif dan efisien. 

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang 

digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk 

membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka 

kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

Menurut Mardiasmo (2013:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) 

3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil) 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Menurut Mardiasmo (2013:11) macam-macam pajak dibagi menjadi 6 

bagian sebagai berikut: 

1. Pajak Penghasilan (PPh), PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang 

pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 
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suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adlah setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan 

demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, 

honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN adalah pajak yang dikenakan atas 

konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah 

Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang 

mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. 

Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN 

adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. 

Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya. 

3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) 

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB adalah pajak yang dikenakan atas 

kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan 

pajak pusat namun demikian hampir seluruh realisasi 

penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi 

maupun Kabupaten/Kota. 

5. Bea Materai, Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, 

seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat 
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berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah 

tertentu sesuai dengan ketentuan. 

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), BPHTB adalah 

pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 

Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat 

namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada 

Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan. 

Menurut Mardiasmo (2013:9) ada empat macam tarif pajak, yaitu: 

1. Tarif Sebanding atau Proporsional, Tarif berupa persentase yang tetap 

terhadap berapaun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak 

yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

Contohnya, untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean 

akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

2. Tarif Tetap, Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun 

jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contohnya, besar tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 

nominal berapun besarnya adalah Rp. 3.000. 

3. Tarif Progresif, Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah 

yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya, pasal 17 Undang-Undang 

Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 

Penghasilan 0 s/d 50.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 5%, diatas 

50.000.000 s/d 250.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 15%, di atas 
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250.000.000 s/d 500.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 25%, dan di 

atas 500.000.000 dikenakan tarif sebesar 30%. 

4. Tarif Degresif, Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah 

yang dikenai pajak semakin besar. 

 

2.1.3 Akuntansi Perpajakan 

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk 

menetapkan besarnya pajak terutang. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah 

data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang 

memuat perhitungan perpajakan. Menurut Agoes dan Estralia (2013:10) akuntansi 

pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan 

yang disusun oleh perusahaan.  

Secara umum akuntansi perpajakan (tax accounting) adalah suatu seni 

mencatat menggolongkan, mengikihtisarkan dan menafsrikan transaksi-transaksi 

finansial yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan menentukan jumlah 

penghasilan kena pajak yang diproleh atau diterima dalam satu tahun pajak  guna 

sebagai dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang oleh 

perusahaan sebagai wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak adalah wajib pajak 

badan dan wajib pajak orang pribadi. Definisi lain akuntansi perpajakan yaitu 

salah satu cabang akuntansi yang mencatat, menangani, menghitung, menganalisa 

dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan transaksi perusahaan. 
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1. Fungsi akuntansi perpajakan 

Dalam sebuah perusahaan, fungsi akuntansi perpajakan sangat krusial 

karena jika salah dalam menentukan pajak, maka akan berakibat buruk untuk 

perusahaan tersebut salah satu akibatnya adalah izin usaha akan dicabut berikut ini 

adalah peranan dan fungsi dari akuntansi perpajakan dalam perusahaan yaitu: 

a. Sebagai perancang strategi perpajakan yaitu harus dilakukan perusahaan, 

strateginya yang positif tetapi tidak melakukan suatu tindakan 

kecurangan atau pengelapan pajak. 

b. Sebagai analisa dan prediksi nilai potensi pajak yang harus ditangung 

atau dibayar oleh perusahaan. 

c. Sebagai implementasi akuntansi terhadap setiap aktivitas perusahaan 

maka perlu menyiapkan dalam bentuk informasi laporan keuangan fiscal 

mapun dalam bentuk laporan keuangan komersial. 

d. Sebagai dokumentasi perpajakan dengan baik dan untuk dijadikan bahan 

evaluasi. 

e. Untuk mengolah data kuantitatif yang akan dipakai dalam menyajikan 

laporan keuangan yang berisi perhitungan perpajakan 

 

2. Peran akuntansi perpajakan 

Peranan dalam akuntansi perpajakan untuk perusahaan adalah sebagai berikut: 

a. Membuat sebuah rencana dan strategi perusahaan. 

b. Memberikan analisa dan perkiraan suatu potensi pajak perusahaan 

dimasa yang akan datang. 
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c. Membuat arsip dan dokumentasi perpajakan dengan baik sebagai bahan 

melaksankan pemerikasaan dan evaluasi. 

d. Menerapkan perlakuan akuntansi atas pajak dan bisa menyajikan dalam 

sebuah laporan komersial atau fiskal perusahaan 

 

2.1.4 Agresivitas Pajak 

Agresivitas pajak adalah tindakan merancang atau memanipulasi 

pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara 

yang tergolong ilegal (tax evasion) (Amril dkk, 2015). Sedangkan Hanlon dan 

Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak adalah strategi penghindaran 

pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan 

menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan 

hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan 

menggunakan celah yang ada namun masih di dalam grey area. 

Menurut Pohan (2013:9) memaparkan beberapa hal yang mempengaruhi 

perilaku wajib pajak meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya: 

a) Tingkat kerumitan suatu peraturan. Makin rumit peraturan perpajakan 

yang ada, maka terdapat kecenderungan untuk menghindarinya karena 

biaya untuk mematuhinya (compliance cost) menjadi tinggi. 

b) Besarnya pajak yang terutang. Makin besar jumlah pajak yang terutang 

akan makin giat usaha-usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah 

pembayaran pajaknya. 
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𝐸𝑇𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑃𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

c) Biaya untuk negosiasi. Disengaja atau tidak disengaja, kadang-kadang 

wajib pajak melakukan negosiasi-negosiasi dalam pelaksanaan hak dan 

kewajiban perpajakannya. 

d) Resiko deteksi. Resiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat 

probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi 

atau tidak. Makin rendah resiko deteksi, wajib pajak memiliki 

kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan 

perpajakan. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran ketentuan perpajakan 

mudah diketahui, maka wajib pajak akan memilih posisi konservatif 

dengan tidak melanggar aturan. 

Pengukuran nilai agresivitas pajak pada penelitian ini menggunakan rumus 

berdasarkan penelitian dari Hanlon (2005) dimana agresivitas pajak diproksi kan 

dengan effective tax rate (ETR) dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

2.1.5 Corporate Governance 

Organzation for Economic Coorperation and Development (OECD, 2004) 

mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang dipergunakan untuk 

mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate 

Governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang 

berkepentingan terhadap suatu perusahaan, termasuk para pemegang saham, 

dewan pengurus, manajer, dan semua anggota stakeholders non-pemegang saham. 
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Prinsip-prinsip corporate governance berdasarkan Pedoman Umum Good 

Corporate Governance Indonesia adalah sebagai berikut: 

a) Transparansi (Transparancy) 

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 

keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan 

perusahaan. 

b) Akuntabilitas (Accointability) 

Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ 

perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

c) Tanggung Jawab (Responsibility) 

Kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip 

korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 

d) Independensi (Indenpendency) 

Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan 

kepentingan dan pengarug atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e) Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak stakeholder 

yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang 

berlaku. 

Karakteristik corporate governance berdasarkan Keputusan Direksi PT 

Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A 
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Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang 

Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat wajib memiliki: 

a) Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding 

dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham 

pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-

kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris. 

b) Komite audit dimana anggotanya minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan 

diketuai oleh seorang komisaris independen. 

c) Sekretaris perusahaan. 

Pengukuran good corporate governance dalam penelitian ini 

diindikatorkan dalam komisaris independen dan komite audit. Berikut penjelasan 

dari komisaris independen dan komite audit: 

1. Komisaris Independen 

Adanya unsur komisaris independen dalam struktur organisasi perusahaan 

yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan 

berfungsi untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya 

dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak lain 

yang terikat. Istilah keberadaan Komisaris Independen dari muncul setelah 

terbitnya Surat Edaran Bapepam Nomor: SE03/PM/2000 dan Peraturan 

Pencatatan Efek Nomor 339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001. Menurut 

ketentuan tersebut perusahaan publik yang tercatat di Bursa wajib memeiliki 

beberapa anggota dewan komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai komisaris 
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𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 

independen yaitu komisaris independen adalah sekurangnya 30% dari seluruh 

jumlah anggota dewan komisaris, perlunya dibentuk komite audit serta keharusan 

perusahaan memiliki sekretaris perusahaan (corporation secretary). 

Fama & Jensen (1983) dalam Suyanto (2012) menyatakan kehadiran 

komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan 

kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka 

pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerapkali bersifat 

oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih 

agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan 

manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan menekan biaya-

biaya termasuk pajak. Sehingga dapat mendorong manajer menjadi agresif 

terhadap pajak. Diharapkan semakin besar proporsi komisaris independen dapat 

meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresivitas pajak perusahaan 

yang dilakukan oleh manajemen. 

Pengukuran komisaris independen pada penelitian ini menggunakan rumus 

berdasarkan Liu dan Cao (2007) dimana komisaris independen diproksikan 

dengan  rasio antara jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau tidak 

berasal dari pihak yang terafiliasi terhadap total dewan komisaris perusahaan. 
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2. Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan kewajiban 

tugas dan fungsi Dewan Komisaris (Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 

Kep-643/BL/2012). Salah satu tugas komite audit adalah melakukan penelaahan 

atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emitmen atau Perusahan Publik 

kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan 

laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emitmen atau Perusahaan 

Publik. 

Menurut Midiastuty dan Suranta (2016) komite audit memiliki tugas serta 

tanggung jawab supaya perusahaan patuh terhadap peraturan termasuk peraturan 

perpajakan. Dengan adanya ukuran komite audit yang cukup di dalam sebuh 

perusahaan maka diharapkan mampu untuk mengurangi praktik manajemen laba 

serta agresivitas pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak. Menurut 

Andrean (2018) menjelaskan semakin banyak jumlah komite audit dapat 

minimalisasi tindakan agresivitas terhadap pajak dalam perusahaan. 

2.1.6 Struktur Kepemilikan 

Menurut I Made Sudana (2011:11) menyatakan struktur kepemilikan 

adalah merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. 

Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam 

perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi 

kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan 
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manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Menurut Yuniati dkk 

(2016) struktur kepemilikan saham adalah adalah proporsi kepemilikan 

manajemen, institusional, dan kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan 

merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dengan 

pemegang saham. 

Pengukuran struktur kepemilikan dalam penelitian ini diindikatorkan 

dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.  Pengertinya 

sebagai berikut: 

5.1 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti 

penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh 

institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. 

Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang 

saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan 

melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan sebuah perusahaan 

yang dimiliki oleh suatu badan atau pemilik institusional, seperti pemerintah, 

asuransi dan bank (Nugroho, 2014). Para investor institusional ini biasanya 

bertindak sebagai pihak yang memonitor jalannya sebuah perusahaan, dan dalam 

melakukan monitoring investor institusional ini lebih berpihak kepada para 
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𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

pemegang saham (Juniarti, 2009). Monitoring yang dilakukan oleh investor 

institusional tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham (Nugroho, 

2014). Menurut Zahirah (2017) dengan adanya kepemilikan institusional di suatu 

perusahaan memainkan peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan 

mempengaruhi manajer. Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki 

pihak institusi maka akan semakin besar tekanan yang diperoleh pihak manajemen 

perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dapat memaksimalkan 

laba perusahaan. 

Pengukuran nilai kepemilikan institusional pada penelitian ini 

menggunakan rumus berdasarkan penelitian dari Khurana dan Moser (2009) 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

5.2 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial (managerial ownership) adalah suatu kondisi di 

mana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan 

kata lain manajer berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di 

perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini dipresentasikan oleh besarnya 

persentase kepemilikan oleh manajer. 

Menurut Zahirah (2017) dengan adanya kepemilikan saham, manajer akan 

merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambilnya, demikian juga 
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𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖,𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟,𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang 

salah. Oleh karena itu manajer akan lebih agresif terhadap pajak karena akan 

mempengaruhi dari laba yang didapat oleh perusahaan. Pengukuran nilai 

kepemilikan manajerial pada penelitian ini menggunakan rumus berdasarkan 

penelitian dari Pohan (2008) dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

2.1.7 Leverage 

Nugraha (2015) mendefinisikan leverage sebagai penggunaan aset atau 

dana yang penggunaannya memiliki kewajiban untuk membayar biaya tetap. 

Leverage timbul apabila perusahaan membiayai aset dengan dana pinjaman yang 

memiliki beban bunga. Tingkat leverage dapat menggambarkan resiko keuangan 

perusahaan, perusahaan dengan leverage yang tinggi mengindikasi perusahaan 

tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan 

leverage rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri. Besar kecilnya 

leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang 

dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat 

dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil.  

Rumus mencari nilai leverage berdasarkan Kasmir (2013:155) sebagai 

berikut: 

 
Debt to Asset Ratio =  

Total  Kewajiban

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
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2.1.8 Pajak Menurut Islam 

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-

Max, atau biasa juga disebut dengan Adh-dharibah, yang artinya adalah 

pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para 

pemungutan disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar. 

Alasan kaum muslim menunaikan pajak yang ditetapkan Negara, 

disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas dan tolong 

menolong. Sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan 

taqwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi. Hal ini dijelaskan pada Al-

Quran Surat Al-Baqarah Ayat 267, yang berbunyi: 

ا أَْخَسْجىَا لَُكْم ِمَه اْْلَْزِض ۖ َوََل تَ  بِي ََ يَا أَيُّهَا الَِّريَه آَمىُىا أَْوفِقُىا ِمْه طَيِّبَاِت َما َكَسبْتُْم َوِممَّ ََ ُمىا اْل يَمَّ

 َ   َنى ٌِح َمِميدِمْىهُ تُْىفِقُىَن َولَْستُْم بِآِخِريِه إَِلَّ أَْن تُْغِمُضىا فِيِه ۚ َواْعلَُمىا أَنَّ ّللاَّ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan;lah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak 

mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.” 

Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus 

masalah penghindaran pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagai mana 

firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 195 dan At-Taubah ayat 41: 

َ يُِحبُّ الْ  ِ َوََل تُْلقُىا بِؤَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة ۛ َوأَْمِسىُىا ۛ إِنَّ ّللاَّ ُمْحِسىِيهَ َوأَْوفِقُىا ف ٌِ َسبِيِل ّللاَّ  

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. 

Al-Taubah: 41). 
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لُِكْم َخْيٌس لَُكْم إِْن كُ 
ِ ۚ َذَٰ ْىتُْم تَْعلَُمىنَ ْوفُِسوا ِخفَافًا َوثِقَاًَل َوَجاِهُدوا بِؤَْمَىالُِكْم َوأَْوفُِسُكْم ف ٌِ َسبِيِل ّللاَّ  

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun 

berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang 

demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-

Baqarah: 195). 

Dari ayat Surat Al-Baqarah Ayat 267 dan At-Taubah ayat 41 dapat 

diartikan bahwa melaporkan dan membayar pajak dari hasil usaha merupakan 

sebuah kebaikan, dikarenakan uang pembayaran pajak akan digunakan oleh 

negara untuk pembangunan negara serta untuk mensejahterakan masyarakatnya.  

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Hasil Penelitian 

Persamaan & 

Perbedaan 

Penelitian 

Judul: Political Connections, Corporate 

Governance and Tax Aggressiveness in 

Malaysia 

Peneliti: Effiezal Aswadi Abdul Wahab, 

Akmalia Mohamad Ariff, Marziana 

Madah Marzuki, Zuraidah (2017) 

Sampel: Perusahaan Yang Listing di 

Bursa Malaysia 

Metode Analisis: Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Sumber:  Emerald Insight Journal Asian 

Review of Accounting Vol. 25 No. 3, pp. 

424-451. 

Terdapat hubungan 

antara Political 

Connections, and 

Corporate 

Governance 

terhadap Tax 

Aggressiveness 

Persamaan: 
Menggunakan variabel 

corporate governance 

 

Perbedaan: 

Tidak menggunakan 

variabel leverage 

Judul: Pengaruh Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Komite Audit Dan Capital 

Intensity Terhadap Agresivitas Pajak 

(Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang 

Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-

2017). 

Peneliti: Sri Ayem (2019) 

Sampel: Perusahaan Perbankan 

Metode Analisis: Analisis Regresi 

Berganda 

Komite Audit 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap agresivitas 

pajak 

Persamaan: 
Menggunakan variabel 

komite audit 

 

Perbedaan: 

Tidak menggunakan 

variabel kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manajerial, dan 
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Sumber:  Jurnal Akuntansi Pajak 

Dewantara Vol. 1 No. 2 Mei - Agustus 

2019. 

komisaris independen, 

dan leverage. 

Judul: Analisis Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institutional, Komite Audit, 

Manajemen Laba Dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Tindakan 

Agresivitas Pajak. 

Peneliti: Mia Hernawati (2018) 

Sampel: Perusahaan Manufaktur 

Metode Analisis: Analisis Regresi 

Berganda 

Sumber:  Skripsi Fakultas Ekonomi, 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 

Kepemilikan 

Manajerial tidak 

berpengaruh, 

sedangkan 

Kepemilikan 

Institutional, dan  

Komite Audit 

berpengaruh 

terhadap Agresivitas 

Pajak 

Persamaan: 
Menggunakan variabel 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institutional, komite 

audit 

 

Perbedaan: 

Tidak menggunakan 

variabel komisaris 

independen, dan 

leverage 

Judul: Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Agresivitas Pajak. 

Peneliti: Liana Susanto, Yanti, dan 

Viriany (2018) 

Sampel: Perusahaan Pada BEI 

Metode Analisis: Regresi Linier 

Berganda 

Sumber:  Jurnal Ekonomi Volume XXIII 

No.01 Maret 2018. 

 

Proporsi Komisaris 

Independen, Ukuran 

Komite Audit tidak 

berpengaruh 

terhadap agresivitas 

pajak. 

Persamaan: 
Menggunakan variabel 

komisaris independen, 

dan komite audit 

 

Perbedaan: 

Tidak menggunakan 

variabel  kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manajerial dan 

leverage 

Judul: Pengaruh Likuiditas, Leverage, 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan 

Capital Intensity Terhadap Agresivitas 

Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Property dan Real Estate  

Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2013-

2015). 

Peneliti: Dewi Nawang Gemilang (2017) 

Sampel: Perusahaan Property dan Real 

Estate 

Metode Analisis: Regresi Linier 

Berganda 

Sumber:  Skripsi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta 

 

Leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap agresivitas 

pajak 

Persamaan: 
Menggunakan variabel 

leverage  

 

Perbedaan: 

Tidak menggunakan 

variabel  struktur 

kepemiilikan, dan 

corporate governance 

Judul: Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilkan Institusional, 

Kepemilikan 

Institusional, dan 
Persamaan: 
Menggunakan variabel 
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dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax 

Aggressive (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2011-

2013). 

Peneliti: Jeane Atari (2016) 

Sampel: Perusahaan Transportasi  

Metode Analisis: Regresi Linier 

Berganda 

Sumber:  JOM Fekon Vol.3 No.1 

(Februari) 2016  

Kepemilikan 

Manajerial 

berpengaruh 

terhadap agresivitas 

pajak. 

kepemilikan 

institusional, dan 

kepemilikan 

manajerial 

 

Perbedaan: 

Tidak menggunakan 

variabel  leverage,  

komite audit ,dan 

komisaris independen 

Judul: Pengaruh Likuiditas, Leverage, 

Komisaris Independen, dan Manajemen 

Laba Terhadap Agresivitas Pajak 

Perusahaan 

Peneliti: Krisnata Dwi Suyanto dan 

Supramono (2012) 

Sampel: Perusahaan Manufaktur 

Pengolahan Logam 

Metode Analisis: Regresi Data Panel 

Sumber:  Jurnal Keuangan dan 

Perbankan Vol.16 No.2 Mei 2012. 

Komisaris 

Independen 

berpengaruh negatif 

terhadap agresivitas 

pajak, sedangkan 

leverage 

berpengaruh positif 

terhadap agresivitas 

pajak 

Persamaan: 
Menggunakan variabel 

komisaris independen, 

dan leverage 

 

Perbedaan: 

Tidak menggunakan 

variabel  komite audit, 

kepemilikan 

institusional,  dan 

kepemilikan 

manajerial 

Sumber: Penelitian Terdahulu 

2.3 Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan kewajiban 

tugas dan fungsi Dewan Komisaris (Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 

Kep-643/BL/2012). Salah satu tugas komite audit adalah melakukan penelaahan 

atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emitmen atau Perusahan Publik 

kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan 

laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emitmen atau Perusahaan 

Publik. 
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Menurut Midiastuty dan Suranta (2016) komite audit memiliki tugas serta 

tanggung jawab supaya perusahaan patuh terhadap peraturan termasuk peraturan 

perpajakan. Dengan adanya ukuran komite audit yang cukup di dalam sebuh 

perusahaan maka diharapkan mampu untuk mengurangi praktik manajemen laba 

serta agresivitas pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak. Menurut 

Andrean (2018) menjelaskan semakin banyak jumlah komite audit dapat 

minimalisasi tindakan agresivitas terhadap pajak dalam perusahaan. 

Menurut hasil penelitian dari Ayem (2019), Hernawati (2018), Indriawati 

(2017), Annisa dan Kurniasih (2012) komite audit berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama yang 

diajukan pada penelitian ini adalah: 

H1a: Diduga Komite Audit Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak 

2.3.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan. Surya dan Yustiavandana (2006) 

mengatakan keberadaan komisaris independen menjadi penting dalam susunan 

dewan komisaris karena terdapat benturan kepentingan yang mengakibatkan 

terabaikannya kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder pada 

kegiatan perusahaan. Adanya unsur komisaris independen dalam struktur 
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organisasi perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang 

berasal dari luar perusahaan berfungsi untuk menyeimbangkan dalam 

pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap 

pemegang saham minoritas dan pihak lain yang terikat.  

Fama & Jensen (1983) dalam Suyanto (2012) menyatakan kehadiran 

komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan 

kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka 

pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerapkali bersifat 

oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih 

agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan 

manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan menekan biaya-

biaya termasuk pajak. Sehingga dapat mendorong manajer menjadi agresif 

terhadap pajak. Diharapkan semakin besar proporsi komisaris independen dapat 

meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresivitas pajak perusahaan 

yang dilakukan oleh manajemen. 

Menurut hasil penelitian dari Akbar (2019), Amril, dkk (2015), Suyanto 

(2012) komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini 

adalah: 

H1b: Diduga Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Agresivitas 

Pajak 
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2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti 

penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh 

institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. 

Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang 

saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan 

melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. 

Kepemilikan institusional hal penting, karena dapat membantu manajemen 

untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal selain itu dpat membantu 

dalam memonitor dalam pengambilan keputusan. semakin besar kepemilikan 

saham oleh investor maka semakin kuat untuk mendesak manajer untuk bertindak 

sesuai dengan tujuan investor (Cahyono, 2016). Sehingga dapat dikatakan apabila 

kepemilikan institusional semakin banyak maka akan semakin kecil tindakan 

dalam melakukan penghindaran pajak. 

Menurut hasil penelitian dari Atari (2016), Amril, dkk (2015), Annisa dan 

Kurniasih (2012) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan pada 

penelitian ini adalah: 

H2a: Diduga Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Agresivitas 

Pajak 
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2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak 

Kepemilikan manajerial (managerial ownership) adalah suatu kondisi di 

mana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan 

kata lain manajer berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di 

perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini dipresentasikan oleh besarnya 

persentase kepemilikan oleh manajer. 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh 

manajerial yang berguna untuk meningkatkan kinerja karena dengan begitu 

manajemen memahami akan tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari 

pemegang saham yang dengan mengurangi resiko penghindaran pajak. Apabila 

kepemilikan oleh manajemen semakin besar maka manajemen akan lebih giat 

untuk meningkatkan kinerja karena dengan begitu manajemen memahami akan 

tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang dengan 

mengurangi resiko penghindaran pajak (Batara, 2015).  

Menurut hasil penelitian dari Charisma dan Dwimulyani (2019), Fadhila, 

dkk (2017), Atari (2016) kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan pada 

penelitian ini adalah: 

H2b: Diduga Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap Agresivitas 

Pajak 
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2.3.5 Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak 

 Leverage merupakan sejumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk 

membiayai aktivanya (Kasmir, 2013:151). Nugraha (2015) mendefinisikan 

leverage sebagai penggunaan aset atau dana yang penggunaannya memiliki 

kewajiban untuk membayar biaya tetap. Leverage timbul apabila perusahaan 

membiayai aset dengan dana pinjaman yang memiliki beban bunga. Tingkat 

leverage dapat menggambarkan resiko keuangan perusahaan, perusahaan dengan 

leverage yang tinggi mengindikasi perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman 

luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan leverage rendah dapat membiayai 

asetnya dengan modal sendiri. 

Perusahaan yang memiliki leverage tinggi maka, tingkat agresivitas pajak 

perusahaan juga akan tinggi. sebaliknya jika leverage rendah maka otomatis 

agresivitas pajaknya juga akan rendah (Purwanto, 2016). Hal ini dikarenakan 

hutang akan menyebabkan timbulnya beban bunga yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak. Bunga sendiri dalam 

peraturan perpajakan Pasal 6 Ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 

merupakan biaya yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak 

sehingga akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Sehingga perusahaan 

akan memanfaatkan peraturan tersebut untuk lebih banyak berhutang untuk 

menghemat pajak.  

Menurut hasil penelitian dari Hidayat dan Fitria (2018), Proboningrum 

(2017), Nugraha (2015) leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan pada 

penelitian ini adalah: 

H3: Diduga Leverage Berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak 

2.3.6 Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Leverage 

Terhadap Agresivitas Pajak 

Berdasarkan penjelasan dari hipotesis-hipotesis sebelumnya maka 

hipotesis keempat pada penelitia ini adalah: 

H3: Diduga Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Leverage 

Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Agresivitas Pajak 
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2.4 Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini meneliti pengaruh dari Pengungkapan Corporate 

Governance, Struktur Kepemilikan, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak 

pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

periode  2014-2018. Penelitian ini berjenis kuantitatif yaitu metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivism yang di gunakan untuk meneliti pada 

populasi untuk sampel tertentu (Sugiyono, 2012:7). Tujuan dari penelitian ini 

adalah pengujian hipotesis, dimana pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat 

hubungan tertentu atau menemukan perbedaan antar kelompok (indepedensi) dua 

atau lebih dari faktor dalam suatu situasi. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, 

atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti 

(Martono, 2011:74).  Adapun populasi dari penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018.   

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti. Sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi 

yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat 
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mewakili populasi. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI, alasan memilih sektor manufaktur 

sektor barang konsumsi dikarenakan perusahaan yang bergerak di bidang ini 

cukup diminati oleh para investor sebab telah dibuktikan melalui daya tahan 

sektor manufaktur terutama ditopang oleh sektor konsumer yang tumbuh 28% 

(http://www.kemenperin.go.id). Adapun prosedur penyampelan pada penelitian 

ini adalah dengan teknik sampling. Dalam penelitian ini teknik sampling yang 

digunakan adalah sampling purposive. Teknik sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangkan tertentu (Martono, 2011:79). Teknik ini 

digunakan agar mendapatkan sampel sesuai dengan tujuan penelitian, dimana 

sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriterianya adalah 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tidak terdaftar di BEI 

secara berturut-turut selama periode 2014-2018 

2. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan berturut-turut selama 

periode 2014-2018 

3. Perusahaan yang rugi selama periode tahun penelitian 

4. Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kemenperin.go.id/
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Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No.  Jumlah 

Populasi 47 

1 

Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tidak 

terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode 2014-

2018 

(8) 

2 
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

berturut-turut selama periode 2014-2018 
(3) 

3 Perusahaan yang rugi selama periode penelitian. (10) 

4 Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial (14) 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 12 

Jumlah tahun pengamatan 5 

Jumlah sampel data selama observasi 60 

Sumber: Data Olahan dari BEI 

Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel 

No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

2 SKBM Sekar Bumi Tbk 

3 SKLT Sekar Laut Tbk. 

4 STTP Siantar Top Tbk. 

5 ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Comp. Tbk 

6 GGRM Gudang Garam, Tbk 

7 WIIM Wismilak Inti Makmur, Tbk 

8 KAEF Kalbe Farma Tbk 

9 PYFA Pyridam Farma Tbk 

10 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 

11 TCID Mandom Indonesia Tbk 

12 CINT Chitose Internasional Tbk. 

Sumber: www.idx.co.id  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh 

peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi 
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laporan tahun 2014–2018. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs 

www.idx.co.id dan alasan pemilihan BEI sebagai sumber pengambilan data 

dikarenakan BEI merupakan satu-satunya bursa efek terbesar dan representatif di 

Indonesia. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan 

dokumenter, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang 

sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan infomasi 

yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Metode 

dokumenter ini dilakukan dengan cara mengumpulkan annual repot, laporan 

keuangan dan data lain yang diperlukan. Data pendukung pada penelitian ini 

adalah metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang memuat 

pembahasan berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dari www.idx.co.id 

yang berupa laporan tahunan (annual report), laporan keuangan dan data lainnya 

yang diperlukan.  

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel pada penelitian ini terdapat 6 (enam) variabel, yang terdiri dari 5 

(lima) variabel independen, 1 (satu) variabel dependen. Adapun masing-masing 

variabelnya, yaitu variabel independen terdiri atas komite audit, komisaris 

independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan leverage. 

Variabel dependennya adalah agresivitas pajak. Berikut diuraikan definisi dari 
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masing-masing variabel yang digunakan dengan operasional dan cara 

pengukurannya: 

1. Agresivitas Pajak 

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak 

adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban 

pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun 

memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar 

ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam grey area. 

Menurut Hlaing dalam Nugraha (2015) agresivitas pajak didefinisikan sebagai 

kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha 

mengurangi tingkat pajak yang efektif. Tarif pajak efektif perusahaan dapat diukur 

dengan menggunakan rumus (Hanlon, 2005): 

 

 

Beban pajak dan laba sebelum pajak dalam penghitungan tarif pajak 

efektif merupakan beban pajak yang tercantum dalam laporan laba/rugi 

perusahaan. Beban pajak yang tercantum dalam laporan keuangan adalah total 

pajak kini ditambah dengan total pajak tangguhan. 

2. Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan kewajiban 
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tugas dan fungsi Dewan Komisaris (Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 

Kep-643/BL/2012). Pengukuran komite audit pada penelitian ini menggunakan 

rumus berdasarkan Vafeas (2005) dimana komite audit diproksikan dengan 

menggunakan jumlah anggota komite audit yang ada di dalam perusahaan 

tersebut. 

 

 

3. Komisarin Independen 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan (Rahmawati, 2015). Pengukuran 

komisaris independen pada penelitian ini menggunakan rumus berdasarkan Liu 

dan Cao (2007) dimana komisaris independen diproksikan dengan  rasio antara 

jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau tidak berasal dari pihak 

yang terafiliasi terhadap total dewan komisaris perusahaan. 
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4. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan sebuah perusahaan 

yang dimiliki oleh suatu badan atau pemilik institusional, seperti pemerintah, 

asuransi dan bank (Nugroho, 2014). Pengukuran nilai kepemilikan institusional 

pada penelitian ini menggunakan rumus berdasarkan penelitian dari Khurana dan 

Moser (2009) dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

5. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

menajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Agnes, 2013:4). 

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki 

oleh direktur dan komisaris. Pengukuran nilai kepemilikan manajerial pada 

penelitian ini menggunakan rumus berdasarkan penelitian dari Pohan (2008) 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

6. Leverage 

Nugraha (2015) mendefinisikan leverage sebagai penggunaan aset atau 

dana yang penggunaannya memiliki kewajiban untuk membayar biaya tetap. 
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Leverage timbul apabila perusahaan membiayai aset dengan dana pinjaman yang 

memiliki beban bunga. Tingkat leverage dapat menggambarkan resiko keuangan 

perusahaan, perusahaan dengan leverage yang tinggi mengindikasi perusahaan 

tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan 

leverage rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri. 

 Rumus mencari nilai leverage berdasarkan Kasmir (2013:155) sebagai 

berikut: 

 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel untuk 

mengukur pengaruh variabel independen dan variabel dependen yang dinyatakan 

dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik 

yang dibantu dengan program pengolah data statistik yang dikenal dengan eviews. 

Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data time series 

(runtut waktu) dan cross section (data silang). Metode-metode yang digunakan 

yaitu: 
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3.7 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013:19) analisa statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, 

rata-rata (mean), dan standar deviasi. 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi 

untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan 

kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam 

estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

3.8.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Menurut Gujarati (2013) uji normalitas residual metode 

Ordinary Least Square secara formal dapat dideteksi dari metode yang 

dikembangkan oleh Jarque- Bera (JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang 

merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary Least 

Square). Uji ini dengan melihat probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai berikut: 

a) Bila probabilitas > 0.05 maka signifikan, H0 diterima atau data berdistribusi 

normal 
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b) Bila probabilitas < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolak atau data 

berdistribusi tidak normal  

3.8.2 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013:139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Menurut Winarno (2015) pengujian ini dilakukan 

dengan uji Glejser yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan 

absolute residual sebagai variabel dependen. Residual adalah selisih antara nilai 

observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Uji 

Glejser digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel 

independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji Glejser > 0,05 maka tidak 

terkandung heteroskedastisitas. 

3.8.3 Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2013:105) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Menurut Gujarati (2013) jika koefisien korelasi antarvariabel 

bebas > 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah 

multikolinearitas, Sebaliknya, koefisien korelasi < 0,8 maka model bebas dari 

multikolinearitas. 
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3.8.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013:110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t 

dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Menurut Gujarati 

(2013) salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi 

adalah uji Breusch Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier. Apabila 

nilai probabilitas > α = 5% berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai 

probabilitas < α = 5% berarti terjadi autokorelasi. 

3.9 Pemilihan Model Data Panel 

3.9.1 Model Data Panel 

a. Model Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan 

individu) merupakan teknik yang paling sederhana untuk 

mengestimasi data panel. Hal karena hanya dengan 

mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa 

melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat 

digunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dalam mengestimasi 

data panel. 

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi 

individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu, dengan 

mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa 
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melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model persamaan 

regresinya adalah: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + …. + βndit + eit 

b. Model Fixed Effect 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa 

disebut dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect 

adalah teknik mengestimaasi data panel dengan menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. 

Pengertian Fixed Effect  ini didasarkan adanya perbedaan intersep 

antar perusahaan maupun intersepnya sama antar waktu. Di samping 

itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) 

tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model Fixed Effect dengan 

teknik Least Square Dummy Variabel (LSDV). 

Least Square Dummy Variabel (LSDV) adalah regresi Ordinary 

Least Square (OLS) dengan variabel dummy dengan intersep 

diasumsikan berbeda antar perusahaan. Variabel dummy ini sangat 

berguna dalam menggambarkan efek perusahaan investasi. Model 

Fixed Effect dengan Least Square Dummy Variabel (LSDV) dapat 

ditulis sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + ...... + βndit + eit 

c. Model Random Effect 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu 

berkurangnya derajat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan 
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mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, 

maka dapat menggunakan pendekatan estimasi Random Effect. 

Pendekatan estimasi Random Effect ini menggunakan variabel 

gangguan (error terms). Variabel gangguan ini mungkin akan 

menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. penulisan konstan 

dalam model Random Effect tidak lagi tetap, tetapi bersifat random 

sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + ...... + βndit + μi 

3.9.2 Uji Spesifikasi Model 

Dari ketiga model yang telah diestimasikan akan dipilih model mana yang 

paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat 

dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) 

berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu: F Test (Chow Test), Hausman 

Test dan Langrangge Multiplier (LM) Test. 

a. Chow Test 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common 

Effect dan metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

H0: Metode Common Effect 

H1: Metode Fixed Effet 

Jika nilai p-value cross section Chi Square < a =5%, atau 

probability (p-value) F Test < a =5% maka H0 ditolak atau dapat 
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dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode fixed effect. 

Jika nilai p-value cross section Chi Square   a =5%, atau probability 

(p-value) F Test   a =5% maka H0 diterima atau dapat dikatakan 

bahwa metode yang digunakan adalah metode common effect. 

b. Hausman Test 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode 

Random Effect atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan ketentuan 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

H0 : Metode random effect 

H1 : Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section random < a=5% maka H0 ditolak 

atau metode yang digunakan adalah metode fixed effect. Tetapi, jika 

nilai p-value cross section random   a=5% maka H0 diterima atau 

metode yang digunakan adalah metode random effect. 

c. Langrangge Multiplier (LM) Test 

Uji LM digunakan untuk memilih model random effect  atau 

model common effect yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini didasarkan 

pada distribusi chi squares dengan degree of freedom sebesar jumlah 

variabel independen. Ketentuan pengambilan keputusan pada uji LM ini 

adalah sebagai berikut: 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Random Effect 
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Jika nila LM statistik lebih besar nilai kritis chi-square, maka kita 

menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk regresi data 

panel adalah random effect. Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai 

statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis 

nol.  Artinya Estimasi random effect dengan demikian tidak dapat 

digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode common 

effect. 

3.10 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 

keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang 

dilakukan menggunakan analisis regresi data panel. 

3.10.1 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel dapat didefenisikan sebagai gabungan antara data silang 

(cross-section) dengan data runtut waktu (time series). Nama lain dari data panel 

adalah pool data, kombinasi data cross-section dan time series, micropanel data, 

longitudinal data, analisis even history  dan analisis cohort. Menurut secara 

umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan interep dan slope 

koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh 

karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi 

yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya 

(Winarno, 2015). Persamaan regresi data panel sebagai berikut: 
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Keterangan : 

Y  = Agresivitas Pajak 

X1.1it  = Komite Audit 

X1.2it  = Komisaris Independen 

X2.1it  = Kepemilikan Institusional 

X2.2it  = Kepemilikan Manajerial 

X3it  = Leverage 

α  = Konstanta 

eit  = Eror atau Variabel gangguan 

β1, β2, β3, β4, β5 = Koefisien regresi 

3.10.2 Uji Parsial (t Test) 

Menurut Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Artinya, apakah suatu variabel 

independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Kaidah keputusan statistik uji t : 

a. Jika thitung > ttabel  maka Ho ditolak berarti ada hubungan yang signifikan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

b. Jika thitung < ttabel  maka Ho diterima berarti tidak ada hubungan yang 

signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dengan tingkat 

kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0,05. 

 

 

Y= α + β1.X1.1it + β2X1.2it + β3X2.1it + β4X2.2it+ β5X3it + eit 
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3.10.3 Uji Simultan (F Test) 

Menurut Ghozali (2013) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau terikat. Uji 

F dapat diketahui dengan membandingkan signifikasi dari hasil perhitungan 

dengan angka 0,05. Apabila nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka secara 

simultan variabel bebas mampu berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya 

apabila nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka secara serempak variabel bebas 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

3.10.4 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2013:97) koefisien determinasi (R
2
) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dbutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 



 

105 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh menyatakan 

Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Leverage terhadap Agresivitas 

Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Hasil ini 

menjelaskan bahwa banyak komite audit akan mengurangi perusahaan 

melakukan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan dengan adanya komite 

audit membuat manajemen akan berhati-hati dalam melakukan agresivitas 

pajak, karena manajemen akan diawasi oleh komite audit sehingga 

pengawasan tersebut akan mengurangi keagresifan pajak dari perusahaan. 

2. Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas 

Pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa bahwa banyak atau sedikitnya 

komisaris independen pada perusahaan tidak dapat mempengaruhi 

manajemen apakah melakukan agresivitas pajak atau tidak. Hal ini 

dikarenakan keberadaan komisaris independen kurang efektif dalam 

pengawas kepada manajemen, sehingga manajemen dapat leluasa 

melakukan penghindaran pajak. 

3. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Agresivitas Pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa besar atau rendahnya 
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kepemilikan institusional tidak mempengaruhi perusahaan melakukan 

agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan pemegang saham institusi kurang 

mengawasi kinerja dari perusahaan, dan pemegang saham institusi ingin 

mendapatkan laba sehingga apa yang dilakukan manajemen kurang 

diawasi. 

4. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas 

Pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial 

dapat mempenagruhi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Hal 

ini dikarenakan manajer yang melakukan agresivitas pajak juga 

mementingkan ingin mendapatkan dividen melalui kepemilikan sahamnya, 

sehingga manajer akan menekan beban pajak seminim mungkin. 

5. Leverage berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Hasil ini 

menjelaskan bahwa semakin besar rasio leverage yang dimiliki perusahaan 

akan membuat perusahaan semakin agresif terhadap pajak. Hal ini 

dikarenakan leverage merupakan beban yang dapat mengurangi beban 

pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, oleh karena itu semakin 

besar leverage maka semakin agresif perusahaan terhadap pajak. 

6. Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Leverage berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap Agresivitas Pajak.  
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5.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi 

keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal yaitu: 

1. Untuk perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi disarankan agar 

berhati-hati dalam melakukan agresivitas pajak agar tidak dinyatakan 

dalam penghindaran pajak, terutama pada  leverage dari perusahaan. 

2. Perlu mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan dalam 

penelitian dan penambahan variabel seperti Party Related Transaction, 

Capital Intensity, Profittabilitas, dll yang mungkin berpengaruh terhadap 

Agresivitas Pajak. 
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HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Sample: 1 60      

       
        ETR KA KOM KI KM DAR 

       
        Mean  0.253062  3.200000  0.416528  0.647013  0.058205  0.366517 

 Maximum  0.386414  4.000000  0.750000  0.960912  0.380094  0.645211 

 Minimum  0.066277  3.000000  0.200000  0.051432  0.000013  0.140557 

 Std. Dev.  0.055956  0.403376  0.109554  0.215096  0.103683  0.137027 

       

 Observations  60  60  60  60  60  60 

 

 

HASIL UJI NORMALITAS 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS 

 

 KA KOM KI KM DAR 

      
      KA  1.000000 -0.152776  0.194156 -0.022378  0.142923 

KOM -0.152776  1.000000  0.055277 -0.219044 -0.277358 

KI  0.194156  0.055277  1.000000 -0.784008  0.407254 

KM -0.022378 -0.219044 -0.784008  1.000000 -0.363352 

DAR  0.142923 -0.277358  0.407254 -0.363352  1.000000 
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Series: Residuals

Sample 1 60

Observations 60

Mean      -5.13e-17

Median   0.000341

Maximum  0.144662

Minimum -0.163334

Std. Dev.   0.052375

Skewness  -0.263063

Kurtosis   3.902725

Jarque-Bera  2.729302

Probability  0.255470



 

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 1.272888     Prob. F(5,54) 0.2891 

Obs*R-squared 6.326014     Prob. Chi-Square(5) 0.2758 

Scaled explained SS 6.988680     Prob. Chi-Square(5) 0.2215 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Sample: 1 60    

Included observations: 60   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 0.005842 0.050596 0.115473 0.9085 

Komite Audit 0.021787 0.011738 1.856158 0.0689 

Komisaris Independen -0.037857 0.046314 -0.817399 0.4173 

Kepemilikan Institusional -0.023396 0.035919 -0.651358 0.5176 
Kepemilikan Manajerial -0.101882 0.075543 -1.348658 0.1831 

Leverage -0.000191 0.038844 -0.004925 0.9961 

     
     R-squared 0.105434     Mean dependent var 0.038656 

Adjusted R-squared 0.022603     S.D. dependent var 0.034980 

S.E. of regression 0.034582     Akaike info criterion -3.796305 

Sum squared resid 0.064581     Schwarz criterion -3.586870 

Log likelihood 119.8891     Hannan-Quinn criter. -3.714383 

F-statistic 1.272888     Durbin-Watson stat 1.624926 

Prob(F-statistic) 0.289069    

     
      

 

 

 

 

 

 



 

HASIL UJI AUTOKORELASI 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.864803     Prob. F(2,52) 0.1651 

Obs*R-squared 4.015394     Prob. Chi-Square(2) 0.1343 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Sample: 1 60    

Included observations: 60   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 0.029039 0.080335 0.361481 0.7192 

Komite Audit -0.007451 0.018707 -0.398313 0.6920 

Komisaris Independen -0.018581 0.072886 -0.254930 0.7998 

Kepemilikan Institusional 0.005506 0.056145 0.098069 0.9223 
Kepemilikan Manajerial 0.000921 0.118139 0.007796 0.9938 

Leverage -0.000846 0.060688 -0.013932 0.9889 

RESID(-1) 0.262492 0.153073 1.714814 0.0923 

RESID(-2) 0.061097 0.150971 0.404691 0.6874 

     
     R-squared 0.066923     Mean dependent var -5.13E-17 

Adjusted R-squared -0.058683     S.D. dependent var 0.052375 

S.E. of regression 0.053890     Akaike info criterion -2.880166 

Sum squared resid 0.151017     Schwarz criterion -2.600920 

Log likelihood 94.40498     Hannan-Quinn criter. -2.770938 

F-statistic 0.532801     Durbin-Watson stat 1.863652 

Prob(F-statistic) 0.805664    

     
      

 

 

 

 

 



 

HASIL MODEL COMMON 

 

Dependent Variable: Agresivitas Pajak   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 12   

Total panel (balanced) observations: 60  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 0.245642 0.080098 3.066778 0.0034 

Komite Audit -0.007424 0.018582 -0.399551 0.6911 

Komisaris Independen 0.109928 0.073319 1.499298 0.1396 

Kepemilikan Institusional -0.078399 0.056862 -1.378754 0.1737 

Kepemilikan Manajerial 0.031447 0.119590 0.262957 0.7936 

Leverage 0.093542 0.061493 1.521172 0.1341 

     
     R-squared 0.123886     Mean dependent var 0.253062 

Adjusted R-squared 0.042765     S.D. dependent var 0.055956 

S.E. of regression 0.054747     Akaike info criterion -2.877565 

Sum squared resid 0.161848     Schwarz criterion -2.668131 

Log likelihood 92.32695     Hannan-Quinn criter. -2.795644 

F-statistic 1.527170     Durbin-Watson stat 1.479800 

Prob(F-statistic) 0.196817    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL MODEL FIXED 

 

Dependent Variable: Agresivitas Pajak   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 12   

Total panel (balanced) observations: 60  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 0.334768 0.161388 2.074307 0.0441 

Komite Audit -0.109380 0.036896 -2.964576 0.0049 

Komisaris Independen -0.059293 0.147426 -0.402188 0.6895 

Kepemilikan Institusional 0.233747 0.156535 1.493253 0.1427 

Kepemilikan Manajerial 0.346759 0.126510 2.740960 0.0089 

Leverage 0.331737 0.108156 3.067200 0.0037 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.627108     Mean dependent var 0.253062 

Adjusted R-squared 0.488358     S.D. dependent var 0.055956 

S.E. of regression 0.040025     Akaike info criterion -3.365106 

Sum squared resid 0.068886     Schwarz criterion -2.771708 

Log likelihood 117.9532     Hannan-Quinn criter. -3.132996 

F-statistic 4.519687     Durbin-Watson stat 2.204176 

Prob(F-statistic) 0.000039    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL UJI CHOW 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic d.f. Prob. 

     
     Cross-section F 5.275365 (11,43) 0.0000 

Cross-section Chi-square 51.252460 11 0.0000 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: Agresivitas Pajak   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 12   

Total panel (balanced) observations: 60  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C 0.245642 0.080098 3.066778 0.0034 

Komite Audit -0.007424 0.018582 -0.399551 0.6911 

Komisaris Independen 0.109928 0.073319 1.499298 0.1396 

Kepemilikan Institusional -0.078399 0.056862 -1.378754 0.1737 

Kepemilikan Manajerial 0.031447 0.119590 0.262957 0.7936 

Leverage 0.093542 0.061493 1.521172 0.1341 

     
     R-squared 0.123886     Mean dependent var 0.253062 

Adjusted R-squared 0.042765     S.D. dependent var 0.055956 

S.E. of regression 0.054747     Akaike info criterion -2.877565 

Sum squared resid 0.161848     Schwarz criterion -2.668131 

Log likelihood 92.32695     Hannan-Quinn criter. -2.795644 

F-statistic 1.527170     Durbin-Watson stat 1.479800 

Prob(F-statistic) 0.196817    

     
      

 

 

 

 



 

HASIL MODEL RANDOM 

 

Dependent Variable: Agresivitas Pajak   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 12   

Total panel (balanced) observations: 60  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 0.254943 0.088121 2.893104 0.0055 

Komite Audit -0.039576 0.021804 -1.815059 0.0751 

Komisaris Independen 0.110971 0.082702 1.341819 0.1853 

Kepemilikan Institusional 0.003639 0.063714 0.057115 0.9547 

Kepemilikan Manajerial 0.216672 0.108180 2.002892 0.0502 

Leverage 0.173450 0.067591 2.566165 0.0131 

     
      Effects Specification   

   S.D. Rho 

     
     Cross-section random 0.028572 0.3376 

Idiosyncratic random 0.040025 0.6624 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.162193     Mean dependent var 0.134351 

Adjusted R-squared 0.084618     S.D. dependent var 0.047841 

S.E. of regression 0.045772     Sum squared resid 0.113136 

F-statistic 2.090800     Durbin-Watson stat 1.809511 

Prob(F-statistic) 0.080650    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.020984     Mean dependent var 0.253062 

Sum squared resid 0.180858     Durbin-Watson stat 1.131943 

     
      

 

 

 

 



 

HASIL MODEL HAUSMAN 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

     
     Cross-section random 21.621853 5 0.0006 

     
     Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

     
     Komite Audit -0.109380 -0.039576 0.000886 0.0190 

Komisaris Independen -0.059293 0.110971 0.014895 0.1630 

Kepemilikan Institusional 0.233747 0.003639 0.020444 0.1075 

Kepemilikan Manajerial 0.346759 0.216672 0.004302 0.0473 

Leverage 0.331737 0.173450 0.007129 0.0608 

     
     Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: Agresivitas Pajak   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 12   

Total panel (balanced) observations: 60  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 0.334768 0.161388 2.074307 0.0441 

Komite Audit -0.109380 0.036896 -2.964576 0.0049 

Komisaris Independen -0.059293 0.147426 -0.402188 0.6895 

Kepemilikan Institusional 0.233747 0.156535 1.493253 0.1427 

Kepemilikan Manajerial 0.346759 0.126510 2.740960 0.0089 

Leverage 0.331737 0.108156 3.067200 0.0037 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.627108     Mean dependent var 0.253062 

Adjusted R-squared 0.488358     S.D. dependent var 0.055956 

S.E. of regression 0.040025     Akaike info criterion -3.365106 

Sum squared resid 0.068886     Schwarz criterion -2.771708 

Log likelihood 117.9532     Hannan-Quinn criter. -3.132996 

F-statistic 4.519687     Durbin-Watson stat 2.204176 

Prob(F-statistic) 0.000039    
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