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ABSTRAK 

 
PENGARUH PROFITABILITAS, KOMPENSASI RUGI FISKAL, 

UKURAN PERUSAHAAN,  KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, CAPITAL 

INTENSITY, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN 

TERHADAP TAX AVOIDANCE 

( Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek In-

donesia periode 2018-2020) 
 

 

Oleh : 

 

APRILA MUTIARA 

NIM. 11773201847 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Rugi 

Fiskal, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Capital Intensity, dan Pertum-

buhan Penjualan Pada Tax Avoidance ( Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020) baik secara parsial maupun 

simultan, sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, sehinggah diperoleh 19 sampel dengan periode penelitian 2018-2020. Jenis 

data menggunakan data sekunder, analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan pen-

gujian hipotesis menggunakan analisis regresi data panel menggunakan alat bantu 

Eviews 12. Penelitian model yang di pakai dalam analisis adalah memakai uji chow dan 

uji Hausman dengan metode fixed effect model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

perhitungan hipotesis secara parsial variabel Profitabilitas,Kompensasi rugi Fiskal, 

Ukuran Perusahaan,Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax 

Avoidance.  Kepemilikan Institusioanl & Capital Intensity berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance. dan Untuk hasil pengujian secara simultan diperoleh F Statistik > F tabel = 

0,00643 < 2,996 berarti pengujian Profitabilitas (X1), Kompensasi rugi fiscal (X2), Uku-

ran Perusahaan (X3), Kepemilikan Institusional (X4), Capital Intensity (X5), dan Per-

tumbuhan Penjualan (X6) berpengaruh secara Simultan terhadap Tax Avoidance (Y) . 

Dari hasil penelitian ini juga diperoleh Koefisien Determinasi (R2) dengan nilai 

0,401890  memiliki arti bahwa sebesar 40% pengungkapan dijelaskan oleh Profitabilitas, 

Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Capital Intensi-

ty, dan Pertumbuhan Penjualan sedangkan sisanya 60% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model. 
 
 

Kata Kunci: Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan 

Institusional, Capital Intensity, dan Pertumbuhan Penjualan 
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ABSTRACT 

 

INFLUENCE OF PROFITABILITY, FISCAL LOSS COMPENSATION, 

COMPANY SIZE, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, CAPITAL 

INTENSITY, AND SALES GROWTH 

AGAINST TAX AVOIDANCE 

 
(Empirical Study on Mining Companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 

period 2018-2020) 

From : 

 

APRILA MUTIARA 

NIM. 11773201847 
 

This study aims to determine the effect of Profitability, Fiscal Loss Compensation, Com-

pany Size, Institutional Ownership, Capital Intensity, and Sales Growth in Tax Avoidance 

(Empirical Study on Mining Companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 

period 2018-2020) either partially or partially. Simultaneously, the sample in this study 

was obtained using a purposive sampling technique, so that 19 samples were obtained 

with the 2018-2020 research period. This type of data uses secondary data, data analysis 

uses classical assumption test and hypothesis testing uses panel data regression analysis 

using the Eviews 12 tool. The research model used in the analysis is using the Chow test 

and Hausman test with the fixed effect model method. The results of this study indicate 

that the partial hypothesis calculation of Profitability, Fiscal Loss Compensation, Com-

pany Size, Sales Growth variables have no significant effect on Tax Avoid-ance. Institu-

tional Ownership & Capital Intensity affect Tax Avoidance. and for the simultaneous test 

results obtained F Statistics > F table = 0.00643 < 2.996 means Profitability testing 

(X1), Fis-cal loss compensation (X2), Firm Size (X3), Institutional Ownership (X4), Capi-

tal Intensity (X5 ), and Sales Growth (X6) has a Simultaneous effect on Tax Avoidance 

(Y) . From the results of this study also obtained the Coefficient of Determination (R2) 

with a value of 0.401890 which means that 40% of disclosure is explained by Profitabil-

ity, Fiscal Loss Compensation, Company Size, Institutional Ownership, Capital Intensity, 

and Sales Growth while the remaining 60% is explained by other variables outside the 

model. 

Keywords: Profitability, Fiscal Loss Compensation, Company Size, Institutional Own-

ership, Capital Intensity, and Sales Growth 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus-menerus 

melaksanakan pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyara-

kat. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan 

dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kese-

jahteraan negara. Dalam upaya menyejahterakan negara dalam berbagai aspek, 

pemerintah Indonesia pastinya membutuhkan dana yang sangat besar. Saat ini, 

berbagai macam potensi tengah digali untuk meningkatkan penerimaan negara, 

baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Terkait dengan pen-

erimaan negara, sektor penerimaan terbesar yang untuk membiayai perekonomian 

negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan. 

Defenisi Pajak yang dikemukan oleh S.I Djajadinigrat adalah suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan 

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, 

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah 

serta dapat dipaksakan,tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara 

lansung untuk memelihara kesejahteraan umum ( Siti Resmi, 2014 : 1 ). Menurut 

Alviany, 2016 Pajak merupakan pungutan Negara terhadap orang pribadi maupun 

badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan di-

pergunakan untuk mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang tinggi men-
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dorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak agar pajak yang 

dibayarkan lebih sedikit.  

Pajak yang dikenakan di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua jenis, 

yaitu: pajak negara dan pajak daerah. Pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu 

pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku. UndangUndang Nomor 36 Ta-

hun 2008 merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai pengenaan pajak 

penghasilan ( Praditasari, 2017). Perusahaan berusaha untuk membayar pajak 

sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan 

ekonomis perusahaan ( Arianandini, 2018). Meminimalkan kewajiban pajak yang 

tidak melanggar Undang-Undang biasa disebut dengan istilah tax avoidance. 

Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara le-

gal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak teru-

tangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya men-

cari kelemahan peraturan ( Arianandini 2018). Faktor pendorong perusahaan un-

tuk melakukan tindakan penghindaran pajak adalah : 

 1) Jumlah pajak yang harus dibayar, besar jumlah pajak yang harus dibayar 

oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar 

pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 

 2) Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, 

semakin kecil kecenderungan untuk melakukan pelanggaran. Kemung-

kinan untuk ketahuan, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran 

terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk 

melakukan pelanggaran.  
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3) Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelang-

garan, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk 

melakukan pelanggaran 

 Sejak akhir tahun 2019, seluruh dunia telah digemparkan dengan semakin 

meningkatnya wabah Corona Virus -19 (Covid-19) tak tekecuali di Indonesia. 

Penyakit ini tidak hanya membuat kepanikan, namun banyak memakan korban 

jiwa. Covid-19 saat ini menjadi trend pembicaraan, perdebatan, diskusi dan bahan 

berita di media cetak ataupun media elektronik. Saat ini trend Covid-19 selalu 

menjadi trend nomor satu dan trending topic di semua media social tanpa 

terkecuali 

Disituasi seperti ini banyak perusahaan yang memanfaatkan momen-

tum pandemi covid 19. Menurutnya saat ini banyak perusahaan besar yang 

sebenarnya untung, tapi mengaku rugi supaya mendapatkan relaksasi perpa-

jakan. ada ribuan perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan asing yang 

sebetulnya beroperasi di dalam negeri sudah bertahun-tahun, namun tidak 

bayar pajak karena mengaku rugi.  

Pandemi Covid-19 telah menghambat kegiatan ekonomi, didorong penera-

pan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh pemerintah dan pembatasan 

gerak yang dilakukan masyarakat untuk menekan potensi penularan. Imbasnya 

sangat terasa oleh para pengusaha yang sangat terpukul karena merugi. Omzet 

anjlok sejalan dengan penjualan yang turun drastis selama berbulan-bulan. Meski 

demikian, pengusaha mengaku kewajiban membayar pajak masih terus berlanjut 

di kala pendapatan mereka terus tergerus. Oleh sebab itu, pengusaha bersuara 

https://www.idxchannel.com/tag/Pandemi
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meminta keringanan pajak demi mengurangi beban untuk bisa bertahan di masa 

krisis ini. Pengusaha mal yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja 

Indonesia (APPBI) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hip-

pindo) meminta sejumlah insentif pajak untuk menghindari terjadinya PHK kem-

bali. (https://money.kompas.com/) 

Dilansir Kontan.co.id, Tax Justice Network melaporkan bahwa akibat 

penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US$ 4,86 miliar per ta-

hun. Angka tersebut setara dengan Rp. 68,7 triliun dalam kurs rupiah pada saat 

itu. Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul The State of Tax Justice 

2020: Tax Justice in the Time of Covid-19 disebutkan dari angka tersebut, US$ 

4,78 miliar atau setara Rp. 67,6 triliun di antaranya merupakan buah dari 

penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US$ 78,83 juta 

atau sekitar Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. 

Fenomena adanya praktik Penghindaran pajak adalah Perusahaan batu bara 

PT Adaro Energy Tbk dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan 

yang berada di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul Taxing 

Times for Adaro yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah 

mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini un-

tuk menghindari pajak di Indonesia.Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009-

2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services Interna-

tional membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan 

di Indonesia.Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, 

Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia 
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untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 

14 juta per tahun. (https://www.merdeka.com/) 

Salah satu fenomena penghindaran pajak lainnya adalah Kantor Wilayah Pa-

jak Balikpapan pernah menggugat kerja sama transaksi bagi hasil antara 

PT.Multisarana Avindo dan PT. Anugrah Batubara Kaltim. Perjanjian itu diang-

gap membuat ABK mengontrol bisnis MSA sehingga menduga terjadi perpinda-

han Kuasa Pertambangan. Berdasarkan argumen ini, Direktorat Jenderal Pajak 

(Ditjen Pajak) menggugat MSA untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Dalam produksi batu bara mentah, pemerintah memang tak menarik PPN. Namun 

karena dianggap ada perpindahan Kuasa Pertambangan, maka terjadi penyerahan 

barang atau jasa kena pajak. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ten-

tang Pajak Pertambahan Nilai Barang,Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Me-

wah, penyerahan jasa kena pajak seharusnya dikenakan PPN. 

Ditjen Pajak menggugat tiga kali untuk tahun bayar pajak PPN 2007, 2009, 

dan 2010. Nilai tagihan kurang bayar PPN tahun 2007, 2009 dan 2010 berturut-

turut Rp 1,5 miliar; Rp 2,6 miliar dan Rp 3,6 miliar atau total senilai Rp 7,7 mil-

iar. Namun dalam tiga tuntutan yang berbeda tersebut, hakim menolak gugatan 

Ditjen Pajak. Dalam salah satu putusan di Mahkamah Agung, hakim menyebutkan 

tak ada perpindahan kuasa pertambangan dari MSA ke ABK sehingga tak terjadi 

penyerahan jasa kena pajak. MSA pun bebas dari PPN. (https://katadata.co.id/) 

Sektor pertambangan dan energi di Indonesia merupakan salah satu sektor 

strategis yang menjadi andalan Indonesia. Karena Indonesia adalah eksportir tam-

bang terutama batu bara nomor dua di Dunia setelah Australia. Menyumbang 

https://katadata.co.id/
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2,3% Produk Domestik Bruto (PDB).  Sayangnya, Besarnya Potensi Bisnis di sec-

tor tambang di Indonesia Berbanding terbalik dengan kontribusi pendapatan bag-

iNegara.  

Kasus penghindaran pajak lainnya PT Dutasari Citralaras melakukan se-

rangkaian perbuatan sedemikian rupa terkait laporan pajak. Belakangan, hal itu 

tercium Ditjen Pajak sehingga Machfud Suroso harus mempertanggungjawabkan 

perbuatannyadipengadilan. Pada 7 Januari 2021, PN Jaksel menjatuhkan pidana 

penjara 1 tahun kepada Machfud Suroso karena bersalah melakukan tindak pidana 

perpajakan. Selain itu, PN Jaksel juga menjatuhkan pidana denda kepada Machfud 

sebesar dua kali kewajiban pajak yang belum dibayar, yaitu Rp 20,5 mil-

iar.(https://news.detik.com) 

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa rasio, salah 

satunya yaitu return on asset (ROA). Apabila perusahaan ingin melakukan 

penghindaran pajak maka perusahaan harus efisien dari segi beban pendapatan 

sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar (Kurniasih et al., 2013). 

Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif 

karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang 

lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah 

(Putri et al., 2017). 

Berdasarkan hasil Penelitian terdahulu Putri & Putra (2017), Arianandini 

(2018), Wijayani (2016), Faizah (2017), Dewanti (2019), Noviyani (2019), 

Dewinta & Setiawan (2016), Krisyadi & Mulfandi (2021), Waluyo (2015), Pri-

https://news.detik.com/
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masari (2019) Profitabilitas berpengaruh terhadap Tax Avoidance , sedangkan 

hasil penelitian, Ervina (2019), Aulia & Mahpudin (2020), Astari (2019) Tidak 

berpengaruh  terhadap Tax Avoidance 

Perusahaan tidak selalu mengalami laba, akan tetapi juga mengalami ada 

kalanya mengalami kerugian pada tahun-tahun tertentu. Kondisi tersebut 

memungkinkan perusahaan untuk tidak melakukan pembayaran pajak. Kompen-

sasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari tahun pertama ke tahun 

berikutnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibeba-

ni pajak. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan 

keringanan untuk membayar pajaknya, sehingga kompensasi kerugian fiskal dapat 

digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak tanpa harus melakukan tax 

avoidance (Sari, 2014 dalam Munawaroh & Sari, 2019). 

Berdasarkan Hasil Penelitian terdahulu  Ervina & Wulandari (2019), Alfis-

yah dkk (2020) Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Tax Avoidance, 

sedangkan penelitian Waluyo (2015), Pajriansyah (2017) tidak berpengaruh ter-

hadap Tax Avoidance.   

Factor yang mempengaruhi Tax Avoidance selanjutnya adalah Ukuran Pe-

rusahaan Menurut Kurniasih & Sari, 2013 mengatakan ukuran perusahaan meru-

pakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan 

besar dan kecil menurut berbagai cara seperti ukuran perusahaan bisa kita lihat 

melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat 

penjualan, dan jumlah penjualan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan 

maka semakin besar ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka 
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semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan ke-

cenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh dalam perpa-

jakan. 

Berdasarkan Hasil Penelitian terdahulu Putri & Putra (2017), Aulia & Mah-

pudin (2020), Ervina (2019), Alfisyah (2020),  Dewinta & Setiawan (2016), 

Noviyani (2019),  Diana & Afifudin (2021), Waluyo (2015) ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Sedangkan  menurut hasil penelitian Faizah 

(2017), Dewanti & Sujana (2019), Krisyadi (2021), Astari (2019), Primasari 

(2019) tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.  

salah satu faktor penghindaran pajak adalah Intensitas modal . Intensitas 

modal menggambarkan perbandingan aset tetap dengan total aset perusahaan. Ra-

sio antara aset tetap terhadap total aset mencerminkan intensitas modal yang di-

miliki oleh perusahaan.  pembelian aset, dan investasi modal terkait dengan perpa-

jakan akan berhubungan dengan depresiasi sehingga mempengaruhi pajak perus-

ahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi angka intensitas 

modal perusahaan dalam laporan untuk melakukan penghindaran pajak.(Krisyadi 

& Mulfandi, 2021). 

Berdasarkan Hasil Penelitian terdahulu Diana &Afifudin (2021) Capital In-

tensity berpengaruh terhadap Tax Avoidance sedangkan penelitian krisyadi 

(2021), Arieftiara (2020), Alfisyah (2020), tidak berpengaruh terhadap Capital 

Intensity.  

Kemudian Kepemilikan Institusional juga termasuk kedalam Faktor dari 

Tax Avoidance, Kepemilikan Intitusional adalah Persentase saham yang dimiliki 
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institusi dan stockholder, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan di 

atas 5%. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja 

manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan insti-

tusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga 

mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Investor insti-

tusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, 

sehingga mengurangi peluang terjadinya tindakan meminimalkan beban pajak pe-

rusahaan. (Wijayani, 2016) 

Berdasarkan hasil Penelitian dahulu Arianandini (2018), Faizah & Adhivin-

na (2017), Waluyo (2015) Kepemilikan Intitusional tidak berpengaruh terhadap 

Tax Avoidance, sedangkan berdasarkan hasil penelitian Praditasari (2017),  Wija-

yani (2016), Noviyani & Muid (2019) Kepemilikan Intitusional Berpengaruh ter-

hadap Tax Avoidance.  

Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen 

modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan ka-

rena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan 

suatu perusahaan Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan 

diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan 

penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, 

maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik tax avoidance 

(Dewinta dan Setiawan, 2016).  
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Menurut Dewinta & Setiawan (2016),  Arieftiara (2020) bahwa Pertum-

buhan Penjualan Berpengaruh terhadap Tax Avoidance.  sedangkan penelitian 

Astari (2019), Primasari (2019) tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Uku-

ran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Capital Intensity, dan  Pertumbuhan 

Penjualan Pada Tax Avoidance ( Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020).” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut :  

1. Apakah Profitabilitas berpengaruhTerhadap Tax Avoindance? 

2. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh  Terhadap Tax 

Avoindance? 

3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoindance?,  

4. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh Terhadap Tax 

Avoindance? 

5. Apakah Capital Intensity berpengaruh  terhadap Tax Avoidance? 

6. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 

7. Apakah Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, 

Kepemilikan Institusional, Capital Intensity dan Pertumbuhan Penjualan 

secara simultan berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 

maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh Terhadap Tax 

Avoindance 

2. Untuk mengetahui apakah Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh Ter-

hadap Tax Avoindance. 

3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax 

Avoindance. 

4. Untuk mengetahui  apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh ter-

hadap  Tax Avoindance. 

5. Untuk Mengetahi apakah Capital Intensity berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance. 

6. Untuk Mengetahi apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap 

Tax Avoidance 

7. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Uku-

ran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Capital Intensity, dan Per-

tumbuhan Penjualan secara simultan berpengaruh terhadap Tax Avoid-

ance. 

1.4 Manfaat penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian ter-

sebut, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  
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1. Bagi Penulis  

Sebagai tambahan pengetahuan dan dapat memepelajari masalah-masalah 

yang terkait dengan penghindaran perpajakan (Tax Avoidance) yang berhub-

ungan dengan profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, ukuran perusahaan, 

Kepemilikan Institusional, Capital Intensity, dan Pertumbuhan Penjualan.  

2. Bagi Akademis  

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan 

mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori, dan informasi 

yang memungkinkan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik 

yang dibahas.  

3. Bagi Pembuat Kebijakan Perpajakan  

Bagi pembuat kebijakan perpajakan diharapkan dapat memberikan per-

hatian yang lebih khusus kepada perusahaan yang melakukan praktik 

penghindaran pajak (Tax Avoidance), agar penerimaan negara yang ber-

sumber dari pajak dapat dimaksimalkan dengan baik. Sehingga, penerimaan 

negara dapat digunakan untuk melakukan pembangunan agar kesejahteraan 

masyarakat dapat di capai. 

4. Bagi Investor 

 Bagi investor agar dapat berhati-hati menanamkan modalnya ke dalam 

suatu perusahaan agar tidak terkena dampak agency case dari perusahaan 

yang cenderung melakukan penghindaran pajak(tax avoidance). 
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5. Bagi Peneliti 

 Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

menambah informasi dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya, khu-

susnya yang berkaitan dengan topik mengenai pengaruh Profitabilitas, 

Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran perusahaan, Kepemilikan Institusional, 

Capital Intensity, Pertumbuhan Penjualan terhadap praktik Tax Avoidance.   

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran tentang materi yang akan di bahas da-

lam penulisan Skrpsi ini, maka penulis menguraikan sistematika penu-

lisannya sebagai berikut :  

BAB I, Pendahuluan Pada bab ini secara khusus menguraikan mengenai latar 

belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

ini, dan sistematika penulisan.  

BAB II, Kerangka Teori Didalam landasan teori ini akan dijelaskan tentang tin-

jauan pustaka yaitu teori keagenan, Pertumbuhan Penjualan pandangan 

islam terhadap Pajak, Pandangan Islam terhadap Penghindaran Pajak, te-

ori Tax Avoidance, Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, ukuran pe-

rusahaan, Kepemilikan Institusional, Capital Intensity, penelitian ter-

dahulu, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis. 
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 BAB III, Metode Penelitian Pada bab ini diuraikan mengenai sumber data yang 

diperoleh, beserta jenis datanya yang meliputi populasi, sampel, metode 

pengumpulan data, definisi, teknik analisa data dan pengujian hipotesis. 

 BAB IV, Hasil dan Pembahasan Pada bab ini menerangkan dari hasil pengujian 

yaitu hasil analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, 

uji heterokedasitas, uji multikoloneritas, uji autokorelasi, uji regresi data 

panel, uji Signifikasi parsial,Uji Signifikasi simultan, dan koefisien de-

terminasi.  

BAB V, Kesimpulan dan Saran Pada bab ini menerangkan tentang kesimpulan 

dari hasil penelitian dan saran. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori agensi diartikan sebagai suatu kontrak yang terjadi diantara principal 

dan agensi. Hubungan agensi akan terjadi pada saat principal (investor) 

mempekerjakan agen (pihak lain) untuk memberikan jasa serta mendelegasikan 

wewenang tentang pengelolaan dan pengambilan keputusan kepada pihak agen 

(Ervina, 2019). Hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal se-

bagai teori keagenan (agency theory). Teori keagenan dipandang lebih luas karena 

mencerminkan kenyataan yang ada. 

Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat da-

lam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepent-

ingan yang berbeda. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara 

kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Teori keagenan menyatakan adanya 

asimetri antara manajer (agent) dan pemegang saham (prinsipal). Manajer lebih 

mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan dengan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Demikian juga 

dengan praktik penghindaran pajak, manajemen memiliki lebih banyak informasi 

tentang kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. (Munawaroh, 2019) 

Teori agensi menjelaskan hubungan antara principal yaitu pemegang saham 

dan agen yaitu manajemen perusahaan. Pemegang saham tidak secara langsung 
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berpartisipasi dalam kegiatan operasional perusahaan, dengan kata lain prinsipal 

hanya mendanai dan memfasilitasi dalam rangka Pengaruh profitabilitas, komisa-

ris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal aktivitas 

operasional perusahan Sedangkan aktivitas operasional perusahaan dijalankan 

oleh manajemen perusahaan Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengel-

ola sumber daya milik perusahaan dan juga bertanggung jawab atas tugas-

tugasnya Prinsipal (pemegang saham) tentunya berharap agar pihak manajemen 

dapat mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, 

namun pada kenyataannya manajemen selalu bertindak sesuai dengan kepentingan 

pribadinya sendiri. Masrurroch dkk (2021). 

2.1.2 Penghindaran pajak (Tax Avoidance) 

Tax Avoidance merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau 

menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang 

ditimbulkannya. Tax avoidance bukan pelanggaran undang-undang perpajakan 

karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan 

atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh 

Undang-Undang Pajak. (Kurniasih & Sari, 2013) 

Menurut Lyons “Tax avoidance is a term used to describe the legal ar-

rangements of tax payer‟s affairs so as to reduce his tax liability”. 

Penghindaran pajak adalah rekayasa „tax affairs‟ yang masih tetap berada di 

dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Wajib Pajak melakukan 

penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal 

dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah 
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tidak bisa melakukan penuntutan secara  hukum, meskipunpraktik 

penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pa-

jak. (Putri an Putra (2017) 

Tax avoidance banyak dilakukan perusahaan karena Tax Avoidance adalah 

usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpa-

jakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan 

maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang 

berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. 

Penerapan tax avoidance tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan 

banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui 

aktivitas penghindaran pajak (tax avoidance). (Dewinta dan Setiawan, 2016) 

Menurut Pohan (2013:23) dalam Primasari (2019) penghindaran pajak 

adalah salah satu upaya perlawanan pajak aktif, yaitu semua usaha dan per-

buatan yang secara langsung ditunjukan kepada fiskus dan bertujuan 

menghindari pajak. 

Tax avoidance merupakan upaya menghindari pajak, metode dan teknik 

yang dugunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari ketentuan 

perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak tidak melanggar peraturan yang 

berlaku. Sebagian besar perusahaan sebagai wajib .pajak .menganggap bahwa 

membayar pajak merupakan beban karena sumber perpajakannya adalah peru-

bahan dari sektor komersial atau korporasi ke sektor komersial yang berdampak 

pada menurunnya kepatuhan wajib pajak. Karena perbedaan kepentingan terse-
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but, wajib pajak memilih untuk menurunkan beban pajaknya secara legal atau 

secara illegal. Masrurroch (2021) 

Faktor pendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pa-

jak adalah : 

 1) Jumlah pajak yang harus dibayar, besar jumlah pajak yang harus dibayar 

oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar 

pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 

 2) Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, 

semakin kecil kecenderungan untuk melakukan pelanggaran. Kemung-

kinan untuk ketahuan, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran 

terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk 

melakukan pelanggaran.  

3) Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelang-

garan, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk 

melakukan pelanggaran 

Penghindaran pajak adalah sebuah tindakan manajemen pajak yang boleh 

dilakukan oleh perusahaan dan tidak melanggar undang-undang perpajakan. 

Penghindaran pajak dapat dikatakan termasuk dalam masalah yang kompleks 

dan unik karena satu sisi diperbolehkan, tetapi kehadirannya tidak diinginkan. 

Krisyadi & Mulfandi (2021) 

 Astari dkk (2019) menyebutan bahwa penghindaran pajak merupakan 

rekayasa “tax affairs” yang masih berada dalam lingkup ketentuan perpajakan. 

Tax Avoidance memang tidak melanggar ketentuan perpajakan namun disisi lain 
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wajib pajak mengurangi jumlah pajak terutangnya dan praktik ini tidak selalu 

dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak dapat menghindari semua unsur 

atau fakta yang dapat dikenakan dalam perpajakan. 

Menurut Noviyani & Dul Muid (2019) Penghindaran pajak adalah sebuah 

upaya yang dilakukan oleh perusahaan demi meminimalisir atau bahkan 

menghilangkan beban perpajakannya dengan cara yang legal serta tidak me-

langgar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Kurniasih dan Sari (2013), menyatakan bahwa tax avoidance 

merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak  

dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkan, dan bukan sebagai 

pelanggaran pajak karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, 

meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang di 

mungkinkan oleh undang-undang pajak. 

Selain itu, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara 

menurut Haryaningsih (2019) sebagai berikut: 

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

yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax 

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

2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi 

dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak 

yang paling rendah (formal tax planning). 3. Ketentuan anti avoidance 

atas transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan 

controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule), serta 
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transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (General Anti Avoid-

ance Rule). 

Tax avoidance merupakan upaya meminimalisir hutang pajak perusahaan 

yang wajib dibayar sesuai peraturan yang berlaku. Alat ukur penghindaran pajak 

pada analisis ini menerapkan model ETR.  ETR menjelaskan rasio beban pajak 

penghasilan dibagi dengan laba yang dihasilkan saat sebelum dikenakan pajak 

penghasilan untuk menghitung tax avoidance. Semakin besar nilai ETR 

mengindikasikan semakin rendahnya tingkat kegiatan tax avoidance pada perus-

ahaan. Masrurroch (2021). Dengan Rumus : 

                                 ETR =     Beban Pajak_ 

Laba Sebelum Pajak 

 

Menurut Mardiasmo (2016) dalam Aulia & Mahpudin (2020), Tax Avoid-

ance adalah Usaha untuk meringankan beban pajak tetapi dengan tidak melang-

gar undang-undang. Metode atau teknik yang dilakukan adalah dengan cara 

memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang atau peraturan perpajakan yang 

bertujuan untuk memperkecil besaran jumlah pajak yang terutang. Sehinggga 

jumlah pajak yang dibayar tidak terlalu besar. 

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban 

pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bing-

kai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, 

dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut (Darmawan & Su-

kartha, 2014) dalam Krisyadi (2021) 

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak dapat 

diartikan sebagai upaya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar un-
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dang-undang, memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan perpa-

jakan. 

2.1.3 Profitabilitas 

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja berhubungan 

dengan profitabilitas yang dihasilkan karena profitabilitas merupakan salah satu 

pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan 

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama 

periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. (Sub-

agiastra, 2016) 

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on as-

sets (ROA). ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari 

seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Return on Assets (ROA) adalah 

satu indikator yang dapat mencerminkan performa keuangan perusahaan, se-

makin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin 

baik dan semakin efektif pengelolaan aset suatu perusahaan. Astari dkk (2019). 

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal denga Retun On Assets 

(ROA). Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar 

laba yang dapat dihasilkan perusahaan, sehingga pajak yang dikenakan atas laba 

perusahaan akan semakin besar. (Dewanti dan Sujana, 2018). 

Profitabilitas diukur menggunakan proksi ROA, semakin tinggi laba yang 

diperoleh perusahaan membuat tingkat profitabilitas perusahaan juga lebih tinggi 
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sehingga memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi sebagai pengurang pa-

jak yang terlihat seperti melakukan tindakan tax avoidance. 

Menurut Dewinta & Setiawan (2016) ROA merupakan pengukur keun-

tungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. 

Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan, sehingga se-

makin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. 

Return on assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat 

mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan 

bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset 

yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, se-

makin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh 

laba bersih.(Putri an Putra, 2017) 

Profitabilitas didefinisikan sebagai indikator yang mencerminkan kondisi 

keuangan suatu perusahaan. Semakin tingginya nilai ROA, maka akan semakin 

bagus performa keuangan suatu perusahaan. Menghitung ROA menggunakan 

perbandingan antara laba bersih setelah kena pajak dengan seluruh total aktiva 

(Kurniasih & Ratna Sari, 2013 ). 

2.1.4 Kompensasi Rugi Fiskal 

Kompensasi Rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu 

periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi 

tidak akan dibebani pajak. Sari (2014) mengatakan “Perusahaan yang merugi 

pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode beri-



 

23 
 

kutnya. Kerugian yang ditanggung perusahaan dapat dikompensasikan kepada 

laba yang diterima selama 5 tahun berikutnya, sehingga pajak yang harus 

dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba yang terutang menjadi 

kecil”. Nursehah (2019). 

Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat 

(2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000. Adapun beberapa 

poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah 

sebagai berikut. 

 1) Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian 

komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara 

penghasilan dan biayabiaya yang telah memperhitungkan ketentuan 

Pajak Penghasilan. 

 2) Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke de-

pan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata 

masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak 

dapat lagi dikompensasikan.  

3) Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan 

Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya 

tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya 

tidak menggunakan norma penghitungan.  

4) Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan 

penghasilan dari dalam negeri. 
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Adapun yang menjadi poin penting tentang hal kompensasi diantaranya: 

Kompensasi kerugian diperuntukkan kepada WP Badan maupun WP OP yang 

melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh final, ke-

rugian yang dimaksudkan adalah kerugian komersial dan dikompensasikan 

hanya untuk lima tahun kedepan secara berturut-turut, apabila terjadi kerugian 

pada usaha diluar negeri maka tidak bisa digabung dengan kerugian dalam 

negeri untuk dikompensasikan perusahaan, apabila pada akhir tahun kelima 

masih terdapat nilai kerugian maka nilai kerugian tidak dapat dikompensasi-

kan, serta keuntungan ataupun kerugian dihitung sesuai dengan ketentuan pajak 

penghasilan. Erwina & Wulandari, (2019) 

2.1.5 Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai penggolongan perusahaan 

menjadi ukuran yang besar atau kecil berdasarkan penjualan bersih yang 

dihasilkan perusahaan atau total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Praditasari, 

2017).  

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari kemampuan finansial suatu perus-

ahaan. Perusahaan yang memiliki aktiva dengan jumlah yang besar dapat disebut 

dengan perusahaan besar. Perusahaan yang besar akan berusaha untuk mematuhi 

segala peraturan perpajakan yang berlaku agar mendapatkan legitimasi atau 

pengakuan baik dari stakeholder yaitu dengan cara membayar pajak sesuai dengan 

yang diharuskan sehingga perusahaan besar cenderung memiliki tarif pajak efektif 

yang besar yang berarti perusahaan besar akan menghindari tindakan tax avoid-

ance karena perusahaan besar mendapat perhatian yang luas dari kalangan kon-
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sumen dan media yang nantinya akan menarik perhatian pemerintah (Dewanti dan 

Sujana, 2019). Menurut Kurniasih & Sari (2013) ukuran perusahaan dibagi ke da-

lam tiga kategori, yaitu: perusahaan besar (large firm), perusahaan sedang (medi-

um firm) dan perusahaan kecil (small firm). 

Ukuran yang semakin besar ini dapatmemberikan kecenderungan kepada 

para manajer perusahaan untuk melaksanakan kebijakan secara patuh khususnya 

dalam bidang perpajakan karena semakin besar perusahaan maka fokus perhatian 

yang diberikan oleh pemerintah juga semakin besar (Kurniasih dan Sari, 2013). 

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perus-

ahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya tax avoidance (Dewanti dan Sujana 2019).Semakin besar 

suatu perusahaan maka semakin besar total aset yang dimiliki. Upaya menekan 

beban pajak seminimal mungkin perusahaan melakukan tax planning untuk men-

gurangi penghasilan kena pajak. (Aulia dan Mahpudin, 2020). 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya pe-

rusahaan yang dapat dilihat dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan 

dan nilai total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, dan rata-rata ting-

kat penjualan yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pela-

yanan atau produk suatu organisasi. UU No. 20 Tahun 2008 membagi ukuran pe-

rusahaan ke dalam empat kategori yaitu: usaha mikro, usaha kecil, usaha menen-

gah, dan usaha besar. Astari (2019). 
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2.1.6 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh insti-

tusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank , dana pensiun,dan investment 

banking ( Putri an Putri, 2017). 

 (Prasetyo 2018) menegaskan bahwa ada dua jenis kepemilikan dalam pe-

rusahaan di Indonesia yaitu perusahaan dengan kepemilikan menyebar dan perus-

ahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi. Perusahaan dengan kepemilikan yang 

menyebar, memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen. 

(Khurana dan Moser, 2009 dalam Arianandini dan Ramantha, 2018) menya-

takan bahwa kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan akan me-

mainkan peran penting di dalam pemantauan, mendisiplinkan dan mempengaruhi 

manajer. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang me-

monitor perusahaan. 

Struktur kepemilikan saham pada perusahaan yang go public dapat digolon-

gakn menjadi tiga kelompok, yaitu kepemilikan saham perorangan, kepemilikan 

saham manajerial dan kepemilikan saham institusional.(Faizah dan adhivinna 

2017) 

Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong 

peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Ber-

dasarkan sudut pandang hubungan keagenan, akan terjadi kecenderungan bahwa 

manajemen akan mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa 

memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Di da-

lam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih 
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efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial . (Ariandini dan Ramantha, 

2018). 

 

2.1.7 Intensitas Modal 

Intensitas modal menggambarkan seberapa besar perusahaan dalam 

menginvestasikan aset yang dimiliki pada aset tetap. Penyusutan intensitas modal 

pada penelitian ini diukur dengan rasio intensitas aset tetap. Masrurroch dkk, 

(2021). 

Capital intensity adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan aset-

nya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Tindakan yang dilakukan perusahaan 

untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui kepemilikan aset tetap da-

lam perusahaan (Novianti et al., 2018 ). 

Krisyadi (2021) meneliti bahwa semakin tinggi intensitas modal yang dimil-

iki perusahaan akan menurunkan tindakan penghindaran pajak. Aset tetap perus-

ahaan memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda apabila dilihat dari perpajakan 

Indonesia. Masing-masing memiliki umur ekonomis dan beban depresiasi yang 

berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan besarnya kepemilikan aset tetap tidak 

memberikan pengaruh yang cukup besar dalam hal mengurangi pembayaran pajak 

yang dibayarkan perusahaan. Penyimpanan aset tetap yang besar yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan bukan semata-mata untuk menghindari pajak melainkan hal 

tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menjalankan operasional 

perusahaan. 
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Menurut (Fernández, 2015 dalam Juliana dkk, 2020) aset tetap perusahaan 

memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat dari penyusutan aset 

tetap setiap tahunnya. Hampir seluruh penyusutan aset tetap menjadi biaya 

penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sehingga biaya penyusutan ini 

bisa dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin 

besarnya biaya penyusutan, maka semakin kecil beban pajak yang dibayarkan.  

Dengan demikian, perusahaan yang memiliki intensitas modal yang tinggi 

menunjukan tingkat pajak yang rendah. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan 

dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukan tingkat pajak efektif 

yang rendah. (Masrurroch dkk, 2021 )  

 

2.1.8 Pertumbuhan Penjualan 

Purwati dan Sugiyarti (2017) berpendapat bahwa menjual adalah ilmu dan 

seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang 

lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi, penjualan 

merupakan pembelian sesuatu (barang atau jasa) dari suatu pihak kepada pihak 

lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. 

Menurut (Sinaga et al., 2019 dalam Juliana et al., 2020) sales growth menc-

erminkan keberhasilan operasional perusahaan di periode lalu dan dapat dijadikan 

sebagai prediksi pertumbuhan di masa depan. Pertumbuhan penjualan memiliki 

peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan 

pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau bu-

ruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat mem-
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prediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan 

penjualan. 

Pertumbuhan penjualan di lihat dari rasionya, semakin besar tingkat ra-

sionya semakin bagus pula perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dengan 

meningkatnya penjualan perusahaan dari tahun ke tahun juga akan berdampak pa-

da meningkatnya keuntungan perusahaan. Pertumbuhan penjualan sama halnya 

dengan ROA di penelitian ini semakin besar rasionya semakin besar pula 

dorongan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Primasari (2019) 

Pertumbuhan penjualan adalah faktor yang mempengaruhi struktur modal. 

Dimana perubahan penjualan dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan. Tingkat 

penjualan yang lebih tinggi, lebih banyak menggunakan modal eksternal. Sebuah 

perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat mengambil hutang lebih banyak 

daripada perusahaan yang penjualannya tidak stabil (Juliana dkk 2020) 

Astari dkk (2019) mendefinisikan pertumbuhan penjualan sebagai peru-

bahan atas total penjualan perusahaan. Pertumbuhan penjaulan merupakan aktivi-

tas yang memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja, hal tersebut 

disebabkan karena perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan 

diperoleh dengan pertumbuhan penjualan. Penetapan angka terhadap jumlah 

produk atau jasa yang dijual kepada pelanggan sangat penting dilakukan untuk 

meningkatkan angka pertumbuhan. Secara keuangan, tingkat pertumbuhan dapat 

ditentukam dan didasarkan kepada kemampuan keuangan perusahaan. Tingkat 

pertumbuhan yang ditentukan dengan hanya melihat kemampuan keuangan dapat 
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dibedakan menjadi dua, yaitu: tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri dan 

tingkat pertumbuhan berkesinambungan. 

Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada 

dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan mem-

iliki peranan penting dalam manajemen modal kerja (Dewinta dan Putu, 2016). 

2.2 Kajian Keislaman 

a.Pandangan islam terhadap Pajak 

  Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama al-„usyr atau al-

maks, atau bisa juga disebut ad-daribah, yang artinya adalah pungutan yang di-

tarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut al-

kharaj, akan tetapi al-kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang 

berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut sa-

hibul maks atau al-„asyar. 

Alasan kaum muslim membayarkan  pajak yang ditetapkan Negara, 

disamping pembayar kewajiban zakat, antara lain solidaritas dan tolong meno-

long. Sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa 

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

rat Al-Baqarah Ayat 267, yang berbunyi : 

بِْيثا ِمىْهُ  ُمىا اْلخا ها اَْلاْزِض ۗ وا َلا تايامَّ ْجىاا لاُكْم مِّ آٰ ااْخسا ِممَّ بْتُْم وا سا ا كا ا ااوْفِقُْىا ِمْه طايِّٰبِت ما ىُْىٰٓ ٰيٰٓاايُّهاا الَِّرْيها ٰاما

ِميْد ىِيٌّ حا ا غا
ا اانَّ ّللّاٰ اْعلاُمْىٰٓ ٰٓ ااْن تُْغِمُضْىا فِيِْه ۗ وا لاْستُْم بِٰاِخِريِْه اَِلَّ   تُْىفِقُْىنا وا

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

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

lah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.” (QS: Al-Baqarah Ayat 267). 

Allah SWT telah berfirman dalam QS Al-Muthaffifin ayat 1-3 Sebagai beri-

kut:  

ۡيٌل لِّۡلمُ  طافِّفِۡيها وا  (۱) 

لاى الىَّاِس ياۡستاۡىفُۡىنا  ا اۡكتاالُۡىا عا  (۲) الَِّرۡيها  اِذا

َؕ وُۡىهُۡم يُۡخِسُسۡونا شا الُۡىهُۡم ااْو وَّ ا كا اِذا  (۳) وا

Artinya : “1. Celakalah bagi orang orang yang curang (dalam menakar dan 

menimbang) 2. (yaitu) orang orang yang apabila takaran dari orang lain mereka 

minta di cukupkan 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang 

lain) mereka mengurangi.” (Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-3) 

b. Pandangan Islam terhadap Tax Avoidance (Penghindaran pajak) 

Dalam islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus ma-

salahpenghindaran pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagai mana fir-

man Allah dalam  At-Taubah ayat 41 dan Surat Al-Baqarah Ayat 195. 

ْيٌس لَُّكْم اِْن ُكْىتُْم تاْعلاُمْىنا  ِ ٰۗذلُِكْم خا
بِْيِل ّللّاٰ ااْوفُ ِسُكْم فِْي سا الُِكْم وا اِهُدْوا بِااْمىا جا ثِقااًَل وَّ   اِْوفُِسْوا ِخفاافًا وَّ

Artinya: „‟Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan ra-

sa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian 

itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.‟‟ (QS : Al-Baqarah Ayat 

195) 

ا يُِحبُّ 
ااْحِسىُْىا ۛ اِنَّ ّللّاٰ ِة ۛ وا اْيِدْيُكْم اِلاى التَّْهلُكا َلا تُْلقُْىا بِا ِ وا

بِْيِل ّللّاٰ ااْوفِقُْىا فِْي سا   اْلُمْحِسىِيْها وا
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Artinya :‟‟ Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat-

baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.‟‟ 

Dari ayat Surat Al-Baqarah Ayat 195 dan At-Taubah ayat 41 dapat diartikan 

bahwa melaporkan dan membayar pajak dari hasil usaha merupakan sebuah ke-

baikan, dikarenakan uang pembayaran pajak akan digunakan oleh negara untuk 

pembangunan negara serta untuk mensejahterakan masyarakatnya. 

 

2.3 Peneliti Terdahulu 

Tabel.2.3 

Penelitian terdahulu 
No Penelitian 

(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel 

penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Teguh Muji  

Waluyo,Yesi 
Mutia Basri, 
Rusli (2015) 

Pengaruh Return 

on Asset, Lever-
age, Ukuran Pe-
rusahaan, 

Kompensasi Ru-
gi Fiskal dan 

Kepemilikan 
Institusi Ter-
hadap 

Penghindaran 
Pajak 

Variabel In-

denpenden : 

Return on 

Asset, Lever-

age, Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

dan 

Kepemilikan 

Institusi. 

 

Variabel 

denpenden : 

Penghindara 

Pajak 

 

 

Kesimpulan yang di peroleh 
ROA berpengaruh signifikan 
terhadap penghindaran pajak, 
Leverage berpengaruh signif-
ikan terhadap penghindaran 
pajak, Ukuran perusahaan ber-
pengaruh signifikan terhadap 
penghindaran pajak, Kompen-
sasi rugi fiskal tidak ber-
pengaruh signifikan terhadap 
penghindaran pajak, 
Kepemilikan institusi tidak ber-
pengaruh terhadap 
penghindaran pajak. 
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2. Ida Ayu Rosa 

Dewinta dan 

Putu Ery Se-

tiawan (2016) 

PENGARUH 

UKURAN PE-

RUSAHAAN, 

UMUR PE-

RUSAHAAN, 

PROFITABILI-

TAS, LEVER-

AGE, DAN 

PERTUM-

BUHAN 

PENJUALAN 

TERHADAP 

TAX AVOID-

ANCE 

Variabel inde-

penden: 

UKURAN 

PERUS-

AHAAN, 

UMUR PE-

RUSAHAAN, 

PROFITA-

BILITAS, 

LEVERAGE, 

DAN PER-

TUMBUHAN 

PENJUALAN 

Variabel de-

penden: TAX 

AVOIDANCE 

Hasil dari Penelitian ini adalah 

ukuran perusahaan ber-

pengaruh positif terhadap tax 

avoidance, umur perusahaan 

berpengaruh positif terhadap 

tax avoidance ,Profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap 

tax avoidance , Leverage tidak 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance, Pertumbuhan 

penjualan berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance   

3. Vidiyanna Ri-

zal Putri , Bel-

la Irwasyah 

Putra (2017) 

PENGARUH 

LEVERAGE, 

PROFITABIL-

ITY, UKURAN 

PERUSAHAAN 

DAN PRO-

PORSI 

KEPEMILIKA

N INSTI-

TUSIONAL 

TERHADAP 

TAX AVOID-

ANCE 

Varibel In-

denpenden : 

LEVERAGE, 

PROFITA-

BILITY, 

UKURAN 

PERUS-

AHAAN DAN 

PROPORSI 

KEPEMILIK

AN INSTI-

TUSIONAL 

Variabel De-

penden : 

Tax Avoidance 

Hasil ini menunjukkan bahwa 

leverage dan profitability 

memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tax avoid-

ance karena perusahaan-

perusahaan manufaktur sub 

sektor konsumsi merupakan 

perusahaan yang operasional-

nya banyak dibiayai oleh hu-

tang. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga membuk-

tikan bahwa ukuran perus-

ahaan dan proporsi 

kepemilikan berpengaruh posi-

tif dan signifikan. 

4. Siti Nur Fai-

zah, Vidya 

Vitta Adhivin-

na (2017) 

PENGARUH 

RETURN ON 

ASSET, LEV-

ERAGE, 

KEPEMILIKA

N INSTI-

TUSIONAL 

DAN UKURAN 

PERUSAHAAN 

TERHADAP 

TAX AVOID-

ANCE 

Variable in-

denpenden 

:RETURN ON 

ASSET, LEV-

ERAGE, 

KEPEMILIK

AN INSTI-

TUSIONAL 

DAN UKU-

RAN PE-

RUSAHAAN 

Variabel De-

penden : Tax 

Avoidance 

Return On Asset (ROA) ber-

pengaruh terhadap 

penghindaran pajak (tax 

avoidance) ,Leverage tidak 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak (tax 

avoidance) ,Kepemilikan Insti-

tusional tidak berpengaruh ter-

hadap penghindaran pajak (tax 

avoidance), Ukuran perus-

ahaan tidak berpengaruh ter-

hadap penghindaran pajak (tax 

avoidance)  
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5. Putu Winning 

Arianandini 

dan I Wayan 

Ramantha 

(2018) 

Pengaruh Prof-

itabilitas, Lever-

age, dan 

Kepemilikan 

Institusional 

pada Tax Avoid-

ance 

Variabel inde-

penden: Prof-

itabilitas, Lev-

erage, dan 

Kepemilikan 

Institusional  

Variabel de-

penden: Tax 

Avoidance 

profitabilitas berpengaruh 

negatif signifikan pada tax 

avoidance, leverage tidak ber-

pengaruh signifikan pada tax 

avoidance, dan kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh 

signifikan pada tax avoidance 

6. Nora Hilmia 

Primasari 
(2019) 

LEVERAGE, 

UKURAN PE-
RUSAHAAN, 
PROFITABILI-

TAS, PER-
TUMBUHAN 
PENJUALAN, 

PROPORSI 
KOMISARIS 

INDEPENDEN 
DAN KUALI-
TAS AUDIT 

TERHADAP 
TAX AVOID-
ANCE 

Variabel In-

denpenden : 

LEVERAGE, 

UKURAN 

PERUS-

AHAAN, 

PROFITA-

BILITAS, 

PERTUM-

BUHAN 

PENJUALAN, 

PROPORSI 

KOMISARIS 

INDE-

PENDEN 

DAN 

KUALITAS 

AUDIT 

Variabel De-

penden : 

TAX 

AVOIDANCE 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah diuraikan sebe-
lumnya dapat ditarik kesimpulan 
bahwa leverage, ukuran perus-

ahaan, pertumbuhan penjualan, 
proporsi komisaris independen 
dan kualitas audit tidak ber-

pengaruh terhadap tax avoid-
ance, hanya profitabilitas yang 

berpengaruh terhadap tax avoid-
ance 
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7. Dania Ervina 

dan  Trisninik 

Ratih 

Wulandari 

(2019) 

Pengaruh 

Kompensasi 

Rugi Fiskal, 

Profitabilitas, 

Proporsi Dewan 

Komisaris Inde-

penden, dan 

Ukuran Perus-

ahaan Terhadap 

Tax Avoidance 

Variabel In-

denpenden : 

Kompensasi 

Rugi Fiskal, 

Profitabilitas, 

Proporsi De-

wan Komisaris 

Independen, 

dan Ukuran 

Perusahaan 

Variabel De-

penden : Tax 

Avoidance 

Penelitian dapat disimpulkan 

bahwa proporsi dewan komisa-

ris independen memiliki 

pengaruh signifikan positif 

terhadap praktik penghindaran 

pajak (tax avoidance). Se-

dangkan variabel lainnya yaitu 

kompensasi rugi fiskal dan 

ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan negatif 

terhadap tax avoidance. Varia-

bel profitabilitas yang diukur 

menggunakan ROA tidak 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap praktik penghindaran 

pajak pada perusahaan per-

tambangan di Indonesia pada 

tahun 2015-2017. 

 

8. Espi Noviyani 

dan Dul Muid 

(2019) 

PENGARUH 

RETURN ON 

ASSETS, LEV-

ERAGE, UKU-

RAN PERUS-

AHAAN, IN-

TENSITAS 

ASET TETAP 

DAN 

KEPEMILIKA

N INSTI-

TUSIONAL 

TERHADAP 

PENGHINDAR

AN PAJAK 

Variabel In-

denpenden : 

ROA, LEV-

ERAGE, 

UKURAN 

PERUS-

AHAAN, IN-

TENSITAS 

ASET TETAP 

dan 

KEPEMILIK

AN INSTI-

TUSIONA 

Variabel De-

penden : 

PENGHINDA

RAN PAJAK  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa return on assets, lever-

age, intensitas aset tetap dan 

kepemilikan institusional ber-

pengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Sementa-

ra ukuran perusahaan ber-

pengaruh tidak signifikan ter-

hadap penghindaran pajak. 

9. Ni Putu Novi 

Astari, Ni Putu 
Yuria Mendra, 
Made Santana 

Putra Adi-
yadnya (2019) 

PENGARUH 

PERTUM-
BUHAN 
PENJUALAN, 

PROFITABILI-
TAS, LEVER-

AGE, DAN 
UKURAN PE-
RUSAHAAN 

TERHADAP 
TAX AVOID-

Variabel In-

denpenden : 

PENGARUH 

PERTUM-

BUHAN 

PENJUALAN, 

PROFITA-

BILITAS, 

LEVERAGE, 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan pada hasil 
penelitian ini dapat ditarik kes-
impulan analisis data dengan 

menggunakan metode analisis 
regresi linear berganda menun-

jukkan bahwa variabel pertum-
buhan penjualan, profitabilias, 
dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap tax avoid-
ance, sedangkan variabel lever-
age berpengaruh positif terhadap 



 

36 
 

ANCE DAN UKU-

RAN PE-

RUSAHAAN 

Variabel De-

penden :  

TAX 

AVOIDANCE 

tax avoidance. 

10. Taslimah Nur 

Alfis-

yah,Suhendro,

Endang Masit-

oh (2020) 

TAX AVOID-

ANCE DITIN-

JAU DARI 

CAPITAL IN-

TENCITY RA-

TIO, BEBAN 

IKLAN PE-

RUSAHAAN,K

OMPENSASI 

RUGI FISKAL 

STUDI PADA 

PERUSAHAAN 

PERBANKAN 

YANG TER-

DAFTARDI 

BEI TAHUN 

2015- 2017 

Variabel In-

denpenden :  

CAPITAL 

INTENCITY 

RATIO, 

BEBAN 

IKLAN PE-

RUSAHAAN,

KOMPEN-

SASI RUGI 

FISKAL 

Variabel In-

denpenden : 

Tax Avoid-

ance 

variabel capital intencity ratio 

(X1) tidak berpengaruh pada 

tax avoidance, variabel beban 

iklan perusahaan (X2) tidak 

berpengaruh pada tax avoid-

anc, variabel kompensasi rugi 

fiskal (X3) berpengaruh pada 

tax avoidance 

11. Desi Juliana, 

Dianwicaksih 

Arieftiara, 

Ranti Nugra-

heni (2020) 

PENGARUH 

INTENSITAS 

MODAL, PER-

TUMBUHAN 

PENJUALAN, 

DAN CSR 

TERHADAP 

PENGHINDAR

AN PAJAK 

Variabel In-

denpenden : 

INTENSITAS 

MODAL, 

PERTUM-

BUHAN 

PENJUALAN, 

DAN CSR  

Variabel De-

penden 

:PENGHIND

ARAN PA-

JAK 

Berdasarkan hasil yang di-

peroleh dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa intensitas 

modal (CIR) tidak ber-

pengaruh terhadap 

penghindaran pajak, Pertum-

buhan penjualan (SG) ber-

pengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak, CSR ber-

pengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak. 

12. Ismiani Aulia , 

Endang Mah-

pudin (2020) 

Pengaruh profit-

abilitas, lever-

age, dan ukuran 

perusahaan ter-

hadap tax 

avoidance 

Variabel In-

denpenden : 

Pengaruh prof-

itabilitas, lev-

erage, dan 

ukuran perus-

dapat disimpulkan bahwa 

secara parsial Profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap 

Tax Avoidance, sedangkan 

Leverage berpengaruh dan 

Ukuran Perusahaan ber-

pengaruh terhadap Tax Avoid-
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ahaan 

Variabel De-

penden :Tax 

Avoidance 

 

ance. Dan secara Simultan 

Profitabilitas, Leverage, dan 

Ukuran Perusahaan memiliki 

pengaruh terhadap Tax Avoid-

ance 

13. Robby 

Krisyadi  , Efri 

Mulfandi 

(2021) 

Analisis 

Pengaruh Uku-

ran Perusahaan, 

Leverage, Prof-

itabilitas, dan 

Intensitas Modal 

terhadap 

Penghindaran 

Pajak pada Pe-

rusahaan yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek In-

donesia 

Variabel In-

denpenden : 

Ukuran Perus-

ahaan, Lever-

age, Profitabil-

itas, dan Inten-

sitas Modal 

Variabel De-

penden : Tax 

Avoidance 

Hasil pengkajian memper-

lihatkan terdapat dua variabel 

yang memberikan pengaruh 

signifikan positif pada 

penghindaran pajak yakni lev-

erage dan profitabilitas. Se-

mentara variabel ukuran pe-

rusahaan dan intensitas modal 

tidak memiliki pengaruh ter-

hadap variabel dependen 

penghindaran pajak. 

15.  Siti Farida, 

Nur Diana, 

dan Afifudin 

(2021) 

PENGARUH 
KONSERVA-

TISME 
AKUNTANSI, 
INTENSITAS 

MODAL DAN 
UKURAN PE-
RUSAHAAN 

TERHADAP 
TAX AVOID-

ANCE 

Variabel in-

denpenden : 

KONSERVA-

TISME 
AKUNTANSI, 

INTENSITAS 
MODAL DAN 
UKURAN PE-

RUSAHAAN 

Variabel De-
penden : 

Tax Avoidance 

Konservatisme akuntansi, inten-
sitas modal, dan ukuran perus-

ahaan berpengaruh terhadap tax 
avoidance pada perusahaan 
manufaktur sub sektor food and 

beverage tahun 2015-2019. 
Tabel 4.11 Hasil uji t E-JRA 
Vol. 10 No. 03 Agustus 2021 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Islam Malang 116 2. 

Konservatisme akuntansi ber-
pengaruh negatif signifikan ter-
hadap tax avoidance pada pe-

rusahaan manufaktur sub sektor 
food and beverage tahun 2015-
2019. 3. Intensitas modal ber-

pengaruh negatif signifikan ter-
hadap tax avoidance pada pe-

rusahaan manufaktur sub sektor 
food and beverage tahun 2015-
2019. 4. Ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan 
terhadap tax avoidance pada 
perusahaan manufaktur sub 

sektor food and beverage tahun 
2015-2019. 

 

2.4 Kerangka Konseptual 
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Profitabilitas 

(X1) 

 

Kompensaasi Rugi Fiskal 

(X2) 

 

Ukuran Perusahaan 

(X3) 

 

Pertumbuhan penjualan 

(X6) 

 

Capital Intensity 

(X5) 

 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai 

Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan 

kepemilikan institusional, Capital Intensity, dan Pertumbuhan Penjualan pada 

Tax Avoidance , sehingga rangkaian konseptual dalam penelitian ini seperti 

digambarkan dibawah ini :  

             Variabel Indenpenden                                

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

  

                                                                                            Variabel De-

penden 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2 1 KERANGKA KONSEPTUAL 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

Kepemilikan Institusional 

(X4) 

 

Tax Avoidance 

(Y) 
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2.5.1 Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance 

Teori agensi menjelaskan hal yang dapat memacu para agent untuk 

meningkatkan laba perusahaan. Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai 

cerminan tingkat pertumbuhan keuangan perusahaan terkait dengan 

pemerolehan laba. Pengukuran tingkat profitabilitas perusahaan dapat 

menggunakan salah satu rasio yaitu Return on asset (ROA). ROA berhub-

ungan dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan serta besaran pajak 

penghasilan yang dapat dikenakan terhadap perusahaan. Nilai ROA yang 

tinggi, menandakan tingginya tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan 

serta menandakan tingginya tingkat profitabilitas perusahaan (Kurniasih dan 

Sari, 2013).  

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. 

2.5.2 Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh pada tax avoidance. 

Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari tahun 

pertama ke tahun berikutnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang 

merugi tidak akan dibebani pajak. Perusahaan yang telah merugi dalam satu 

periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya, sehing-

ga kompensasi kerugian fiskal dapat digunakan perusahaan untuk mengu-

rangi beban pajak tanpa harus melakukan tax avoidance (Sari, 2014 dalam 

Munawaroh & Sari, 2019). 

Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam 

melakukan tindakan penghindaran pajak.Oleh karena itu, hipotesis kedua 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
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H2 : Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh pada tax avoidance. 

2.5.3 Ukuran perusahaan berpengaruh pada tax avoidance. 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari kemampuan finansial suatu pe-

rusahaan. Perusahaan yang memiliki aktiva dengan jumlah yang besar dapat 

disebut dengan perusahaan besar. Perusahaan yang besar akan berusaha un-

tuk mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku agar mendapatkan 

legitimasi atau pengakuan baik dari stakeholder yaitu dengan cara mem-

bayar pajak sesuai dengan yang diharuskan sehingga perusahaan besar 

cenderung memiliki tarif pajak efektif yang besar yang berarti perusahaan 

besar akan menghindari tindakan tax avoidance karena perusahaan besar 

mendapat perhatian yang luas dari kalangan konsumen dan media yang 

nantinya akan menarik perhatian pemerintah (Dewanti dan Sujana, 2019). 

           Kurniasih dan Sari (2013) menemukan adanya hubungan negatif anta-

ra ukuran perusahaan dengan tindakan tax avoidance. Hipotesis yang dapat 

dibentuk atau dirumuskan berdasarkan penjelasan tersebut adalah sebagai 

berikut. 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh pada tax avoidance.  

2.5.4 Kepemilikan institusional berpengaruh pada tax avoidance. 

        Teori agensi menjelaskan hubungan antara principal yaitu pemegang sa-

ham dan agen yaitu manajemen perusahaan. Pemegang saham tidak secara 

langsung berpartisipasi dalam kegiatan operasional perusahaan, dengan kata 

lain prinsipal hanya mendanai dan memfasilitasi dalam rangka Pengaruh prof-

itabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas 



 

41 
 

modal aktivitas operasional perusahan Sedangkan aktivitas operasional perus-

ahaan dijalankan oleh manajemen perusahaan Manajemen memiliki tanggung 

jawab untuk mengelola sumber daya milik perusahaan dan juga bertanggung 

jawab atas tugas-tugasnya Prinsipal (pemegang saham) tentunya berharap agar 

pihak manajemen dapat mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan 

kepentingan prinsipal, namun pada kenyataannya manajemen selalu bertindak 

sesuai dengan kepentingan pribadinya sendiri. Masrurroch dkk (2021). 

(Arianandini dan Ramantha, 2018) menyatakan bahwa kepemilikan insti-

tusional yang ada di dalam perusahaan akan memainkan peran penting di da-

lam pemantauan, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan in-

stitusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. 

H4 : Kepemilikan institusional berpengaruh pada tax avoidance. 

2.5.5 Capital Intesity berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori agensi dimana setiap individu 

berupaya untuk kepentingan mereka sendiri yaitu antara pemilik saham dengan 

manajemen. Manajemen berusaha meningkatkan kinerja perusahaan untuk 

mendapatkan imbalan yaitu dengan memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk 

meminimalkan beban pajak. Melalui hal tersebut, maka terjadi pengurangan 

beban pajak yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, disisi lain upah yang 

diharapkan oleh manajemen pun dapat tercapai. Penelitian yang dilakukan oleh 

(Budhi & Dharma, 2017 dalan Juliana dkk, 2020) membuktikan bahwa capital 

intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukan 

bahwa semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan akan meningkatkan 
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praktik penghindaran pajak. Intensitas modal yang tinggi menyebabkan perus-

ahaan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memilih pendanaan investasi 

aset yang favorable menurut pajak, selain itu memiliki komponen pengurang 

penghasilan lebih tinggi yaitu berupa biaya depresiasi, sehingga kesempatan 

untuk melakukan penghindaran pajak juga makin tinggi.  

H5: Capital Intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

2.5.6 Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Sesuai yang dijelaskan dengan teori agensi bahwa terdapat perbedaan 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Dimana kepentingan ma-

najer yaitu memperoleh keuntungan yang dilakukan dengan cara mengambil 

keputusan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan. Keputusan manajer 

tersebut berdampak pada penekanan biaya pajak dengan mempertim-

bangkan pada pertumbuhan penjualan. Dengan pertumbuhan penjualan yang 

tinggi, maka laba pun semakin tinggi begitupun dengan beban pajaknya. 

Sehingga manajer berupaya untuk mempertimbangkan hal ini dalam menge-

luarkan kebijakan untuk memperoleh keuntungan.  

Menurut penelitian (Dewinta & Setiawan, 2016) pertumbuhan 

penjualan berpengaruh positif terhadap tax avoidance, hal ini disebabkan 

karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan mem-

berikan peluang untuk memperoleh laba yang besar pula.  

Sesuai dengan teori dasar manusia, bahwa manusia adalah self inter-

est, maka manajer dari perusahaan yang profitabilitas tinggi tidak rela 

kekayaan perusahaan beralih ke negara dalam bentuk pajak, sehingga mana-
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jer akan berupaya melakukan perencanaan pajak yang efektif dengan tujuan 

melakukan penghematan pajak.  

H6: Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pa-

jak. 

2.5.7 Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, 

Kepemilikan Institusional, Capital Intensity, dan Pertumbuhan Penjualan 

Berpengaruh secara Simultan Terhadap Tax Avoidance.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang berikutnya yang 

akan diuji dalam penelitian ini adalah : 

H7: Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, 

Kepemilikan Institusional, Capital Intensity, dan Pertumbuhan 

Penjualan Berpengaruh secara Simultan Terhadap Tax Avoid-

ance.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder yang didapat dari laporan keuangan Perusahaan 

Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 

3.2 Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang dapat ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 

2011). Populasi dalam penelitian ini menggunakan keseluruhan perusahaan Per-

tambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. 

Sampel adalah sautu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Ferdinand, 2014).Metode pengambilan sampel yang digunkan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengumpulan data 

atas dasar strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata. Dengan kata lain 

penentuan sampel yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti terhadap sampel 

penelitian. Sampel yang dipilih oleh peneliti adalah perusahaan yang menyajikan 

data yang Profitabilitas, Kompensasi rugi fiskal, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan 

Institusional, Capital Intensity, dan Pertumbuhan Penjualan dibutuhkan dalam 

penelitian ini,  Adapun kriteria-kriteria ditentukan berdasarkan tujuan atau masa-

lah penelitian, yaitu perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indo-

nesia (BEI) selama periode 2018-2020, laporan tahunan perusahaan menggunakan 
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mata uang rupiah dalam pelaporan unit moneternya dan telah diaudit. Ditentukan 

sebagai berikut : 

1) Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI berturut-turut dan mem-

iliki data yang diperlukan penelitian selama periode tahun 2018-2020 

2) Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara kon-

sisten dan lengkap pada subsector Pertambangan di BEI periode tahun 

2018-2020. 

TABEL 3 1PROSES SELEKSI SAMPEL 

No. Keterangan Jumlah 

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI berturut-turut dan memiliki data yang diper-

lukan penelitian selama periode tahun 2018-2020 
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2.  Perusahaan yang tidak mempublikasikan 

laporan keuangan secara konsisten dan lengkap 

pada subsector Pertambangan di BEI periode tahun 

2018-2020. 

 

(28

) 

 Jumlah Sampel 19 

 Jumlah Observasi 19 Perusahaan x 3 Tahun  57 

 

3.2 Jenis dan Sumber data 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti  dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berisi variabel dependen dan independen yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini. Data sekunder ialah suatu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 
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secara tidak langsung melalui  suatu media perantara. Data sekunder juga meru-

pakan  data yang berasal dari suatu pihak atau suatu lembaga yang telah 

menggunakan atau mempublikasikan datanya(Chandrarin Grahita, 2017:124). Da-

ta sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan masing-masing 

perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-

2020 dan telah diaudit Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi 

Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Berikut daftar Perusahaan Pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

TABEL 3 2DAFTAR PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI 

TAHUN 2018-2020 

 

No Kode Nama Perusahaan 

  1 ADRO Adaro Energy Tbk 

  2 GEMS Golden Energy Mines Tbk  

  3 HRUM Harum Energy Tbk 

  4 INDY Indika Energy Tbk 

  5 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 

  6 MBAP Mitrabara Adiperdana Tbk 

  7 PTBA Bukit Asam Tbk 

  8 PTRO Petrosea Tbk 

  9 TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk 

  10 ENRG Energi Mega Persada Tbk 

  11 SURE Super Energi Tbk 

  12 ANTM Aneka Tambang Tbk 

  13 CITA Cita Mineral Investindo Tbk  

  14 DKFT Central Omega Resources Tbk  

  15 INCO Vale Indonesia Tbk 

  16 MDKA Merdeka Copper Gold Tbk  

  17 SMRU SMR Utama Tbk  

  18 TINS Timah Tbk 

  19 ZINC Kapuas Prima Coal Tbk  

   

http://www.idx.co.id/
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode dokumen-

tasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data sekunder dari 

laporan keuangan yang telah dipublikasikan di BEI melalui www.idx.co.id.  

3.4 Defenisi Variabel operasional 

Variable oprasional adalah  mengukur variable-variable tertentu dilapangan 

dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai 

tafsiran. Definisi opersional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk 

meneliti dan mengopersikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang 

lain untuk melakukan replika pengukuran dengan cara yang sama atau mengem-

bangkan cara pengukuran konstra yang lebih baik. Dengan demikian terdapat 

definisi yang jelas dan tepat untuk memberikan pengertian terhadap variabel-

variabel yang digunakan. Pada penelitian ini, terdapat 2 jenis variabel penelitian, 

yaitu  : 

a. Variabel Dependen  

Variabel dependen yang digunakan peneliti  dalam penelitian ini adalah Tax 

Avoidance. Tax avoidance merupakan upaya meminimalisir hutang pajak perus-

ahaan yang wajib dibayar sesuai peraturan yang berlaku. Alat ukur penghindaran 

pajak pada analisis ini menerapkan model ETR.  ETR menjelaskan rasio beban 

pajak penghasilan dibagi dengan laba yang dihasilkan saat sebelum dikenakan pa-

jak penghasilan untuk menghitung tax avoidance. Semakin besar nilai ETR 

http://www.idx.co.id/
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mengindikasikan semakin rendahnya tingkat kegiatan tax avoidance pada perus-

ahaan. Masrurroch (2021). Dengan Rumus : 

ETR =     Beban Pajak_ 

 Laba Sebelum Pajak 

 

b.  Variabel Independen.  

Variabel Independen dalam penelitian ini terdiri dari  : 

1.  Profitabilitas 

Profitabilitas didefinisikan sebagai indikator yang mencerminkan 

kondisi keuangan suatu perusahaan. Semakin tingginya nilai ROA, 

maka akan semakin bagus performa keuangan suatu perusahaan. 

Menghitung ROA menggunakan perbandingan antara laba bersih 

setelah kena pajak dengan seluruh total aktiva (Kurniasih & Ratna Sari, 

2013 ). 

Return on Assets = Laba  Bersih 

                                Total Aset 

 

2.   Kompensasi Rugi Fiskal 

Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan 

penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 

lima tahun. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel 

dummy, dengan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal tahun ke t-1 

pada awal tahun t dan 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal tahun 

ke t-1 pada awal tahun t (Kurniasih et al., 2013). 

3. Ukuran Perusahaan 



 

49 
 

Total keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan menjadi 

skala untuk menentukan ukuran perusahaan. Model perhitungan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan memakai proksi logaritma 

natural total aset perusahaan untuk menentukan ukuran perusahaan 

(Noviyani dan Muid, 2019). Rumus ukuran perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

Size = Ln Total Assets 

4. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan 

oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank , dana 

pensiun,dan investment banking (Veronica dan Utama, 2005 dalam Pu-

tri an Putri, 2017).  . Di dalam praktiknya kepemilikan institusional 

memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan 

kepemilikan manajerial . (Ariandini dan Ramantha, 2018).dengan ru-

mus sebagai berikut: 

                 Kepemilikan Institusional :   Jumlah Saham Institusional 

                                                               Saham Beredar 

 

5. Capital Intensity 

Capital intensity adalah seberapa besar perusahaan menginves-

tasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Tindakan yang 

dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus 

dibayarkan kepada pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

salah satunya melalui kepemilikan aset tetap dalam perusahaan (Novi-

anti et al., 2018 dalam Juliana et al, 2021). rasio intensitas aset tetap 
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adalah perbandingan total aset tetap terhadap seluruh aset milik perus-

ahaan.  

Capital Intensity = Total aset tetap 

                       Total asset 

 

6. Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan 

daya saing perusahaan dalam suatu industri (Deitiana, 2011 dalam Pur-

wanti dan Sugiyarti, 2017). Pertumbuhan penjualan diukur dengan rasio 

sebagai berikut :  

SG= Penjualan Tahun  Berjalan– Penjualan  tahun  sebelumnya 

Penjualan  tahun  berjalan 

 

3.5 Metode analisis Data 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif  
 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Uji deskriptif 

yang digunakan, antara lain rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum 

dan minimum.Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang 

sangat penting bagi data sampel, sehingga secara kontekstual dapat lebih 

mudah dimengerti oleh pembaca. 

3.5.2  Analisis Regresi Data Panel 

Tujuan Analisis Regresi untuk mengetahui besarnya pengaruh varia-

ble bebas (X) terhadap Variabel terikat (Y). (Sunyoto, 2013 : 47) Data 

panel adalah data dari gabungan data cross section dan  data time series 



 

51 
 

yang dapat menyediakan data lebih banyak sehingga menghasilkan degree 

of freedom atau derajat kebebasan yang lebih besar. Data times series 

adalah data yang terdiri dari beberapa periode atau runtut waktu, data 

cross-section adalah data dari objek yang dikumpulkan pada periode 

tertentu.  

1. Metode Estimasi Model Regresi Data Panel  

Dalam setimasi model regresi dengan menggunakan data panel 

dapat melalui tiga pendekatan, antara lain:  

a. Common Effect Model (CEM) 

 Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana 

karena hanya mengkombinasikan data series dan cross section.  

b. Fixed Effect Model 

 Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat 

di akomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data 

panel model ini menggunakan teknik variabel dummy untuk me-

nangkap perbedaan intersep antar perusahaan. 

c. Random Effect Model (REM) 

 Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel 

gangguan mungkin saling berhubungan antra waktu dan antar in-

dividu. Keuntungan menggunakan model random effect yakni 

menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut 

dengan Error Component Model (ECM)  

2.   Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel  
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Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam 

mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dil-

akukan yakni: 

a. Uji Chow  

Chow test atau uji chow yakni pengujian untuk menentukan 

Model FixedEffect atau Random Effect yang paling tepat 

digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji 

chow adalah : 

 H0 : Model koefisien tetap(Common Effect Model)  

H1 : Model efek tetap(Fixed Effect Model)  

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kes-

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

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

H0 ditolak, yang berarti model fixed effect yang dipilih. 

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

H0 diterima, yang berarti model common effect yang dipilih.  

b. Uji Hausman  

Hausman test atau uji hausman adalah pengujian statistik atau 

memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling 

tepat di gunakan. Setelah selesai melakukan uji chow dan didapat-

kan model yang tepat adalah fixed effect, maka selanjutnya kita 

menguji model manakan antara model fixed effect atau random ef-

fect yang paling tepat, pengujian ini di sebut sebagai uji hausman. 

http://www.statistikian.com/
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 Uji hausman dapat di definisikan sebagai pengujian statistik 

untuk memmilih apakah model fixed effect atau random effect 

yang paling tepat digunakan. Pengujian uji hausman dilakukan 

dengan hipotesis berikut :  

H0 : Random effect model H1 : fixed effect model . Pe-

doman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan 

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

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

maka H0 ditolak, yang berarti model fixed effect yang 

dipilih. 

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

maka H0 diterima, yang berarti model random effect yang 

dipilih. 

3.5.3  Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah dalam model re-

gresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik ada-

lah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Persamaan re-

gresi dikatakan baik jika mempunyai data variable bebas dan data vari-

able terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali .( 

Sunyoto, 2013 : 92 ) 

b. Uji Multikoloniaritas  

http://www.statistikian.com/
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Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ko-

relasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya 

(Ghozali, 2013).  

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoloniaritas di dalam model 

regresi dapat dilihat dari: jika nilai korelation < 0,90 maka data tidak dide-

terminasi tidak korelasi , jika tidak korelasi maka tidak ada masalah ter-

hadap data tersebut.  

 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model re-

gresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 51 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang ho-

moskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

d.Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autoko-

relasi ini muncul karena adanya obeservasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lain. Untuk mengetahui ada tidaknya au-
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tokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW test). 

3.6 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi ber-

ganda, uji koefisien determinasi, uji statistik t dan uji statistik F. Persa-

maan regresi bertujuan untuk memprediksi besar variabel terikat yaitu, 

kewajiban perpajakan pengusaha dengan menggunakan data variabel 

bebas yaitu, tingkat pemahaman, tingkat kepatuhan dan ketegasan sanksi 

perpajakan. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut:   

 

Y= a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β3X4 + β3X5 + β3X6 + e 

 

Keterangan:  

Y    : Tax Avoidance 

a   : Konstanta  

β  : Koefisien Regresi  

X1  : Profitabilitas  

X2  : Kompensasi Rugi Fiskal 

X3  : Ukuran Perusahaan 

X4  : Kepemilikan Institusional  

X5  : Capital Intensity 

X6  : Pertumbuhan Penjualan 

e   : Error  
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a. Uji Signifikan Parsial (Statistik t)  

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing var-

iabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Cara 

untuk melakukan uji t ada 2 (dua), yaitu dengan melihat tingkat signifikasi 

dan dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel. Untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen digunakan tingkat signifikasi 

sebesar α=0,05, sedangkan untuk membandingkan nilai statistik t dengan titik 

kritis menurut tabel digunakan dengan ketentuan bahwa apabila nilai statistik 

t lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka menerima hipotesis alternatif 

yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013). 

b.Uji  Signifikan Parsial (Uji T) 

uji t digunakan untuk melihat pengaruh dari masing–masing variabel 

bebas (independen) secara parsial terhadap variabel terikat (dependen) dengan 

prosedur sebagai berikut : 

1. Menentukan hipotesis masing-masing kelompok 

2.Melihat perbandingan antara nilai t hitung dengan t tabel dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a. Jika t- hitung < t-tabel, maka variabel tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen (H0 diterima). 

b.  Jika t- hitung > t-tabel, maka variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen (H0 ditolak). 
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c. Membandingkan probabilitas nilai t atau signifikansi jika <0.05 maka dapat 

dikatakan terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel inde-

penden. 

c.Uji Simultan (f) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas (inde-

penden) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (de-

penden) pada tingkat signifikansi 0,05 (5%). Pengujian semua koefisien regresi 

secara bersama-sama dialakukan dengan uji-F dengan pengujian, yaitu : 

.    Hipotesis:  H0:βi = 0 artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh 

yang signifikan anatara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

H0:βi ≠ 0 artinya secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan   

anatara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Bila probabilitas > α 5% maka variabel bebas tidak signifikan atau tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

Bila probabilitas < α 5% maka variabel bebas signifikan atau mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat. 

d. Uji Koefisien Determinasi (R²)  

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menentukan seberapa besar 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, nilai koefisien de-

terminasi antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan varia-

bel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris 

Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi rugi fiskal, Ukuran perusahaan, Kepemilikan 

institusional, Capital Intensity, Pertumbuhan penjualan dengan Tax Avoidance. 

Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini adalah 19 Perusahaan per-

tambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  (BEI) tahun 2018-2020. yang 

telah memenuhi kriteria-kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam 

penelitian. Dari analisis sampel data yang menggunakan eviews 12. Berdasarkan 

hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Pengaruh Profitabilitas (X1) terhadap Tax Avoidance (Y), diketahui nilai 

signifikansi variabel Profitabilitas (X1) sebesar 0,8186 > ɑ = 0,05. Maka 

hasil uji menyatakan bahwa variabel Profitabilitas (X1) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Tax Avoidance (Y).  

2. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal (X2) terhadap  Tax Avoidance (Y), 

diketahui nilai signifikan variabel Kompensasi Rugi Fiskal (X2) sebesar 

0,5507 > ɑ = 0,05. Maka hasil uji menyatakan bahwa variable Kompensasi 

Rugi Fiskal (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance (Y).  

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan (X3) terhadap Tax Avoidance (Y)., diketahui 

nilai signifikan variabel Ukuran Perusahaan (X3) sebesar 0,4261 > ɑ = 0,05. 
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Maka hasil uji  menyatakan bahwa variabel Ukuran Perusahaan (X3) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance (Y).  

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional (X4) terhadap Tax avoidance (Y), 

diketahui nilai signifikan variabel Kepemilikan Institusional (X4) sebesar 

0,0281 < ɑ = 0,05. Maka hasil uji menyatakan bahwa variabel Kepemilikan 

Institusional (X4) memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance 

(Y).  

5. Pengaruh Capital Intensity (X5) terhadap Tax avoidance (Y), diketahui nilai 

signifikan variable Capital Intensity (X4) sebesar 0,0468 < ɑ = 0,05. Maka 

hasil uji menyatakan bahwa variabel Capital Intensity (X5) memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance (Y).  

6. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan (X6) terhadap Tax avoidance (Y), 

diketahui nilai signifikan variable Pertumbuhan Penjualan (X6) sebesar 

0,3268 > ɑ = 0,05. Maka hasil uji  menyatakan bahwa variabel Pertum-

buhan Penjualan (X6) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax 

Avoidance (Y).  

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat diperoleh sa-

ran sebagai berikut:  

1. Bagi Akademis  

Untuk kalangan akademis, diharapkan dari hasil penelitian ini selanjutnya 

dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya 
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yang memiliki tema serupa yaitu Profitabilitas, Kompensasi rugi fiskal, 

ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, Capital Intensity, Pertum-

buhan penjualan dengan Tax Avoidance. 

 2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

 a. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambah rentang waktu 

periode penelitian sehingga hasil penelitian jadi lebih baik dari sebe-

lumnya. 

 b. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variable lain yang 

mempengaruhi terhadapa struktur modal yang tidak di teliti dalam 

penelitian ini. 

c. Penelitian selanjutnya juga dapat mempeluas ruang lingkup penelitiann-

ya, sektor pertambangan seperti sektor manufaktur, sektor tekstil dan 

lain-lain yang terdaftar di BEI. 
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LAMPIRAN 

1. Analisis Deskriptif 

 

 

 

 

2. Analisis Regresi Data Panel 

 

a. Uji Chow 

 

 

 

b.  Uji Hausman 

 

 

 

 

Date: 03/23/22   Time: 23:37

Sample: 2018 2020

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6

 Mean  0.265033  0.061492  0.649123  1.059635  0.699893  0.305283  0.465596

 Median  0.255993  0.042116  1.000000  1.089222  0.684401  0.241232  0.428608

 Maximum  1.653736  0.602737  1.000000  1.137527  0.977303  0.917775  2.041823

 Minimum -0.240502 -0.111777  0.000000  0.855028  0.115402 0,000000376 -0.299370

 Std. Dev.  0.297076  0.108340  0.481487  0.077232  0.188764  0.198174  0.365706

 Skewness  1.762326  2.290610 -0.624932 -1.647138 -0.595864  0.827336  1.312223

 Kurtosis  10.03916  12.28332  1.390541  4.718088  3.379913  3.147500  7.314596

 Jarque-Bera  147.1857  254.5228  9.862240  32.78470  3.715800  6.554272  60.57069

 Probability  0.000000  0.000000  0.007218  0.000000  0.156000  0.037736  0.000000

 Sum  15.10686  3.505059  37.00000  60.39918  39.89392  17.40114  26.53899

 Sum Sq. Dev.  4.942240  0.657307  12.98246  0.334026  1.995382  2.199275  7.489491

 Observations  57  57  57  57  57  57  57

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 2.260477 (18,32) 0.0214

Cross-section Chi-square 46.765556 18 0.0002

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/21/22   Time: 12:10

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 57

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.457194 0.589593 0.775439 0.4417

X1 0.352670 0.376354 0.937069 0.3532

X2 0.085547 0.102288 0.836338 0.4069

X3 0.357211 0.556959 0.641360 0.5242

X4 -0.735668 0.245353 -2.998409 0.0042

X5 -0.001731 0.302612 -0.005721 0.9955

X6 -0.284526 0.160064 -1.777580 0.0816

R-squared 0.223647     Mean dependent var 0.265033

Adjusted R-squared 0.130485     S.D. dependent var 0.297076

S.E. of regression 0.277017     Akaike info criterion 0.385110

Sum squared resid 3.836921     Schwarz criterion 0.636011

Log likelihood -3.975635     Hannan-Quinn criter. 0.482619

F-statistic 2.400622     Durbin-Watson stat 1.510849

Prob(F-statistic) 0.040767

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

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

Cross-section random 13.294358 6 0.0386

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 

X1 0.104271 0.213824 0.075455 0.6900

X2 0.181230 0.099221 0.078170 0.7693

X3 -19.682848 0.276221 595.723581 0.4135

X4 -3.497682 -0.665960 2.240433 0.0585

X5 -1.203564 -0.234582 0.250800 0.0530

X6 -0.273957 -0.166646 0.051598 0.6366

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/21/22   Time: 12:16

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 57

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 23.94060 26.23971 0.912381 0.3684

X1 0.104271 0.450975 0.231212 0.8186

X2 0.181230 0.300474 0.603146 0.5507

X3 -19.68285 24.41549 -0.806162 0.4261

X4 -3.497682 1.520636 -2.300144 0.0281

X5 -1.203564 0.581921 -2.068261 0.0468

X6 -0.273957 0.275121 -0.995770 0.3268

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.658223     Mean dependent var 0.265033

Adjusted R-squared 0.401890     S.D. dependent var 0.297076

S.E. of regression 0.229751     Akaike info criterion 0.196241

Sum squared resid 1.689144     Schwarz criterion 1.092316

Log likelihood 19.40714     Hannan-Quinn criter. 0.544486

F-statistic 2.567846     Durbin-Watson stat 2.613242

Prob(F-statistic) 0.006643
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3. Regresi data panel 

 

 

 

4. Asumsi  Klasik 

 

a. Uji Normalitas 

 

 

 

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/21/22   Time: 12:23

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 57

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 23.94060 26.23971 0.912381 0.3684

X1 0.104271 0.450975 0.231212 0.8186

X2 0.181230 0.300474 0.603146 0.5507

X3 -19.68285 24.41549 -0.806162 0.4261

X4 -3.497682 1.520636 -2.300144 0.0281

X5 -1.203564 0.581921 -2.068261 0.0468

X6 -0.273957 0.275121 -0.995770 0.3268

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.658223     Mean dependent var 0.265033

Adjusted R-squared 0.401890     S.D. dependent var 0.297076

S.E. of regression 0.229751     Akaike info criterion 0.196241

Sum squared resid 1.689144     Schwarz criterion 1.092316

Log likelihood 19.40714     Hannan-Quinn criter. 0.544486

F-statistic 2.567846     Durbin-Watson stat 2.613242

Prob(F-statistic) 0.006643
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b.  Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

c. Uji  Heteroskedastisitas 

 

 

 

d. Uji Autokorelasi 

 

 

 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

 

X1 X2 X3 X4 X5 X6

X1  1.000000 -0.385572 -0.042556  0.099971 -0.315406 -0.211118

X2 -0.385572  1.000000  0.249120 -0.181583  0.471059  0.376694

X3 -0.042556  0.249120  1.000000  0.151065 -0.222745 -0.194941

X4  0.099971 -0.181583  0.151065  1.000000 -0.040910 -0.450643

X5 -0.315406  0.471059 -0.222745 -0.040910  1.000000  0.646989

X6 -0.211118  0.376694 -0.194941 -0.450643  0.646989  1.000000

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 0.562225     Prob. F(26,72) 0.9489

Obs*R-squared 16.70749     Prob. Chi-Square(26) 0.9177

Scaled explained SS 199.3729     Prob. Chi-Square(26) 0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 03/08/22   Time: 23:45

Sample: 1 99

Included observations: 99

Collinear test regressors dropped from specification

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -16010.20 45810.80 -0.349485 0.7277

X1^2 14837.87 34943.40 0.424626 0.6724

X1*X2 -9628.387 26848.75 -0.358616 0.7209

X1*X3 56054.69 58254.62 0.962236 0.3392

X1*X4 -4847.853 4501.001 -1.077061 0.2850

X1*X5 61434.78 49596.79 1.238685 0.2195

X1*X6 -11668.88 24579.12 -0.474748 0.6364

X1 61092.08 94256.79 0.648145 0.5190

X2^2 -7137.546 24860.75 -0.287101 0.7749

X2*X3 27769.87 28021.61 0.991016 0.3250

X2*X4 165.5867 888.3678 0.186394 0.8527

X2*X5 -6510.661 16353.75 -0.398114 0.6917

X2*X6 -3003.489 5789.894 -0.518747 0.6055

X3^2 -24795.37 21346.02 -1.161592 0.2492

X3*X4 1006.094 1521.989 0.661039 0.5107

X3*X5 11202.84 27892.03 0.401650 0.6891

X3*X6 -6745.070 7213.749 -0.935030 0.3529

X3 -44416.79 50679.43 -0.876426 0.3837

X4^2 -85.04362 75.09175 -1.132530 0.2612

X4*X5 2575.133 1581.955 1.627816 0.1079

X4*X6 75.00136 424.7535 0.176576 0.8603

X4 2835.506 3321.436 0.853699 0.3961

X5^2 -37043.62 22429.31 -1.651572 0.1030

X5*X6 3221.199 4726.776 0.681479 0.4978

X5 -27184.30 43687.55 -0.622244 0.5357

X6^2 -116.7937 206.4014 -0.565857 0.5733

X6 2056.752 13127.58 0.156674 0.8759

R-squared 0.168762     Mean dependent var 1302.182

Adjusted R-squared -0.131407     S.D. dependent var 6880.440

S.E. of regression 7318.559     Akaike info criterion 20.86122

Sum squared resid 3.86E+09     Schwarz criterion 21.56898

Log likelihood -1005.630     Hannan-Quinn criter. 21.14758

F-statistic 0.562225     Durbin-Watson stat 1.354614

Prob(F-statistic) 0.948946

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 0.144102     Prob. F(2,48) 0.8662

Obs*R-squared 0.340199     Prob. Chi-Square(2) 0.8436

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 03/21/22   Time: 15:32

Sample: 1 57

Included observations: 57

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.019178 0.601075 0.031906 0.9747

X1 -0.034975 0.388993 -0.089912 0.9287

X2 -0.002479 0.104978 -0.023616 0.9813

X3 -0.039743 0.571613 -0.069528 0.9449

X4 0.039954 0.260534 0.153355 0.8788

X5 -0.071120 0.336547 -0.211322 0.8335

X6 0.044535 0.182855 0.243552 0.8086

RESID(-1) 0.085165 0.164377 0.518110 0.6068

RESID(-2) 0.020320 0.150110 0.135366 0.8929

R-squared 0.005968     Mean dependent var 6.14E-17

Adjusted R-squared -0.159704     S.D. dependent var 0.261756

S.E. of regression 0.281884     Akaike info criterion 0.449299

Sum squared resid 3.814021     Schwarz criterion 0.771886

Log likelihood -3.805026     Hannan-Quinn criter. 0.574667

F-statistic 0.036025     Durbin-Watson stat 1.999602

Prob(F-statistic) 0.999980

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/21/22   Time: 12:23

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 57

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 23.94060 26.23971 0.912381 0.3684

X1 0.104271 0.450975 0.231212 0.8186

X2 0.181230 0.300474 0.603146 0.5507

X3 -19.68285 24.41549 -0.806162 0.4261

X4 -3.497682 1.520636 -2.300144 0.0281

X5 -1.203564 0.581921 -2.068261 0.0468

X6 -0.273957 0.275121 -0.995770 0.3268

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.658223     Mean dependent var 0.265033

Adjusted R-squared 0.401890     S.D. dependent var 0.297076

S.E. of regression 0.229751     Akaike info criterion 0.196241

Sum squared resid 1.689144     Schwarz criterion 1.092316

Log likelihood 19.40714     Hannan-Quinn criter. 0.544486

F-statistic 2.567846     Durbin-Watson stat 2.613242

Prob(F-statistic) 0.006643
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b. Uji signifikansi Silmultan ( Uji F ) 

 

F Statistik F Tabel Kesimpulan 

0,00643 2,996  Berpengaruh 

 

e. Koefisien determinasi 

 

 

 

  

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/21/22   Time: 12:23

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 19

Total panel (balanced) observations: 57

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 23.94060 26.23971 0.912381 0.3684

X1 0.104271 0.450975 0.231212 0.8186

X2 0.181230 0.300474 0.603146 0.5507

X3 -19.68285 24.41549 -0.806162 0.4261

X4 -3.497682 1.520636 -2.300144 0.0281

X5 -1.203564 0.581921 -2.068261 0.0468

X6 -0.273957 0.275121 -0.995770 0.3268

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.658223     Mean dependent var 0.265033

Adjusted R-squared 0.401890     S.D. dependent var 0.297076

S.E. of regression 0.229751     Akaike info criterion 0.196241

Sum squared resid 1.689144     Schwarz criterion 1.092316

Log likelihood 19.40714     Hannan-Quinn criter. 0.544486

F-statistic 2.567846     Durbin-Watson stat 2.613242

Prob(F-statistic) 0.006643
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TABULASI 

No Perusahaan tahun 
Tax  

Avoidance 
Profitabilitas 

Kompensasi  
Rugi  Fiskal 

ukuran 
Perusahaan 

Kepemilikan 
Institusional 

Capital  Inten-
sity 

Pertumbuhan  
Penjualan 

1 

ADRO 

2018 0,42 0,068 0 1,04 0,43911218 0,227978594 0,519180758 

2019 0,34 0,603 0 1,04 0,43911218 0,245585037 0,559276304 

2020 0,29 0,025 0 1,04 0,43911218 0,241231541 0,54936199 

2 

GEMS 

2018 0,26 0,143 0 1,11 0,97000002 0,102250522 0,105412908 

2019 0,01 0,086 0 1,12 0,97000002 0,108699919 0,11206177 

2020 0,25 0,118 0 1,12 0,97000002 0,10006266 0,10315738 

3 

HRUM 

2018 0,17 0,086 1 1,11 0,78101968 0,175558062 0,224780588 

2019 0,21 0,045 1 1,11 0,83400787 0,167580357 0,200933784 

2020 0,06 0,121 1 1,11 0,79884555 0,135197416 0,169240996 

4 

INDY 

2018 0,63 0,027 1 1,14 0,68440084 0,17083371 0,249610607 

2019 0,91 0,001 1 1,14 0,68440084 0,188787942 0,275844111 

2020 -0,04 -0,03 1 1,14 0,68440084 0,175741999 0,256782265 

5 

KKGI 

2018 0,58 0,004 0 1,09 0,64878338 0,243111289 0,374718737 

2019 0,33 0,043 0 1,09 0,64878338 0,195728492 0,301685429 

2020 -0,07 -0,08 0 1,09 0,64878338 0,193761935 0,298654282 

6 

MBAP 

2018 0,26 0,29 0 1,09 0,899999996 0,19240325 0,21378139 

2019 0,27 0,183 0 1,09 0,899999996 0,155011542 0,172235048 

2020 0,27 0,151 0 1,09 0,899999996 0,128711429 0,1430127 

7 

PTBA 

2018 0,25 0,212 0 0,87 0,65017438 0,270864359 0,416602633 

2019 0,26 0,155 0 0,87 0,65017438 0,278670262 0,428608494 

2020 0,25 0,1 0 0,87 0,65017438 0,326877628 0,50275378 

8 

PTRO 

2018 0,33 0,042 1 1 0,69800784 0,537195527 0,769612452 

2019 0,23 0,057 1 0,99 0,69800784 0,567174309 0,812561514 

2020 0,09 0,061 1 0,99 0,69800784 0,436860945 0,625868247 

9 

TOBA 

2018 0,3 0,136 0 1,11 0,93261873 0,096160686 0,10310825 

2019 0,3 0,069 0 1,11 0,93261873 0,058955228 0,063214716 

2020 0,15 0,046 0 1,12 0,93261873 0,0415895 0,044594323 

10 

ENRG 

2018 1,65 -0,01 1 1,11 0,43772446 0,00000037597 0,00000085891 

2019 0,72 0,036 1 1,11 0,43772446 0,437724457 -0,299370359 

2020 0,46 0,069 1 1,12 0,57309246 0,00000100282 0,00000174984 

11 

SURE 

2018 -0,22 -0,05 1 1,07 0,8397411 0,917775106 1,092926263 

2019 0,43 0,01 1 1,08 0,8397411 0,604166645 0,719467753 

2020 0,24 -0,02 1 1,08 0,8397411 0,505604965 0,602096245 
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12 

ANTM 

2018 0,31 0,026 1 1,02 0,65000012 0,60433314 0,929743118 

2019 0,72 0,006 1 1,02 0,65000012 0,624797116 0,961226152 

2020 0,3 0,036 1 1,02 0,65000012 0,575113407 0,884789691 

13 

CITA 

2018 0,09 0,202 1 1,1 0,97387305 0,16970434 0,174257147 

2019 0,22 0,17 1 1,1 0,97387305 0,184457489 0,189406092 

2020 0,23 0,157 1 1,1 0,97730265 0,176671808 0,18077492 

14 

DKFT 

2018 -0,23 -0,04 1 1,09 0,77969132 0,519867611 0,666760801 

2019 -0,24 -0,04 1 1,09 0,77969132 0,48413037 0,620925686 

2020 0,06 -0,11 1 1,09 0,77969132 0,466958459 0,5989017 

15 

INCO 

2018 0,27 0,027 1 1,02 0,79506064 0,65132407 0,819213071 

2019 0,36 0,026 1 1,02 0,79506064 0,660219518 0,83040146 

2020 0,21 0,036 1 1,02 0,79506064 0,639034363 0,803755499 

16 

MDKA 

2018 0,33 0,073 1 1,12 0,51357603 0,338616872 0,659331534 

2019 0,36 0,073 1 1,12 0,5859926 0,336751951 0,574669295 

2020 0,49 0,031 1 1,12 0,5859926 0,319106404 0,544557058 

17 

SMRU 

2018 -0,16 -0,04 1 1,09 0,58915042 0,354522195 0,601751575 

2019 -0,01 -0,11 1 1,09 0,58915042 0,371328584 0,630278057 

2020 -0,06 -0,04 1 1,09 0,58915042 0,354522195 0,601751575 

18 

TINS 

2018 0,25 0,035 0 0,86 0,65000191 0,204074124 0,31395927 

2019 -0,16 -0,03 0 0,86 0,65000191 0,176873721 0,272112618 

2020 0,25 -0,02 1 0,86 0,65000191 0,236695344 0,364145615 

19 

ZINC 

2018 0,23 0,084 1 1,08 0,31263366 0,224321653 0,717522389 

2019 0,27 0,125 1 1,08 0,31263366 0,264225171 0,845159054 

2020 0,47 0,021 1 1,08 0,11540166 0,23562979 2,041823222 
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