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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan acuan dari penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti lain terdahulu. Dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

memiliki persamaan namun juga memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. 

1. Deden Tarmidi, Pratiwi Nila Sari dan Riaty Handayani (2020) 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap 

penghindaran pajak. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI tahun 2013-

2018 merupakan populasi yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk variabel komisaris independen 

mimiliki pengaruh positif terhadap penghindara pajak. Hasil untuk uji sensitivitas 

menyatakan bahwa faktor keuangan dan non-keuangan memiliki dampak yang 

sama terhadap penghindaran pajak (Tarmidi et al., 2020). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan dan komisaris independen 

dapat digunakan untuk memperkirakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan, namun profitabilitas yang diukur menggunakan ROA tidak memiliki 

pengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Persamaan penelitian yang ada dalam dengan penelitian saat ini : 

a. Variabel independen yang digunakan dalam kedua penelitian ini adalah 

komisaris independen dan ukuran perusahaan. 
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b. Populasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian saat ini 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini : 

a. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

perusahaan manufaktur yang terdapat dalam BEI tahun 2013-2018. Sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan populasi dari perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2019 

b. Variabel penelitian yang digunakan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, 

komisaris independen dan kepemilikan institusional. Sedangkan dalam peneliti 

saat ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, komisaris independen, 

intensitas aset, dan kinerja keuangan. 

2. Kevin Muhammad Pansilva Nasution dan Susi Dwi Mulyani (2020) 

Motivasi dalam penelitian ini adalah karena peneliti menemukan sebuah 

fenomena bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2014-2015 

mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak tersebut belum 

mencapai targer yang telah ditetapkan (Nasution & Mulyani, 2020). Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara intensitas aset tetap dan intensitas 

persediaan terhadap penghindaran pajak dengan variabel moderasi sales growth. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah consumer good companies 

yang terdaftar dalam BEI tahun 2014-2018. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah intensitas aset tetap dan intensitas persedian berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. Sedangkan hasil untuk variabel moderasi tidak memperkuat 

maupun memperlemah pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. 

Persamaan penelitian yang ada dalam dengan penelitian saat ini : 
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a. Variabel independen yang digunakan dalam kedua penelitian ini adalah 

intensitas aset. 

b. Teknik analisa yang digunakan adalah teknik statistik deskriptif dan 

menggunakan SPSS. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini : 

a. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

perusahaan consumer good companies yang terdapat dalam BEI tahun 2014-

2018. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan populasi dari perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 

b. Variabel penelitian yang digunakan adalah intensitas aset tetap dan intensitas 

persediaan, dengan menggunakan variabel moderasi sales growth. Sedangkan 

dalam peneliti saat ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, komisaris 

independen, intensitas aset, dan kinerja keuangan. 

3. Hendrik Maulana, M. Saifullah, Nurudin dan Faris Shalahuddin Zakiy 

(2019) 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara ROA, leverage, 

ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan property and real estate 

yang terdaftar dalam BEI tahun 2013-2017. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah ROA dan leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, 

sedangkan ukuran perusahaan dan intensitas modal tidak memiliki pengaruh 

terhadap penghindaran pajak. 

Persamaan penelitian yang ada dalam dengan penelitian saat ini : 
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a. Perhitungan ukuran perusahaan yang menggunakan logaritma natural dari total 

asset 

b. Variabel independen yang digunakan dalam kedua penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan dan kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini : 

a. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

perusahaan property and realestate yang terdapat dalam BEI tahun 2013-2017. 

Sedangkan penelitian saat ini menggunakan populasi dari perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 

b. Variabel penelitian yang digunakan adalah ROA, leverage, ukuran perusahaan 

dan intensitas modal. Sedangkan dalam peneliti saat ini menggunakan variabel 

ukuran perusahaan, komisaris independen, intensitas aset, dan kinerja 

keuangan. 

4. Firman Zaro Waruwu dan Ely Kartikaningdyah (2019) 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara ukuran 

perusahaan, ROA dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar dalam BEI tahun 2010-2017. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah ROA dan karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

penghindaran pajak (Kartikaningdyah, 2019). 

Persamaan penelitian yang ada dalam dengan penelitian saat ini : 

a. Variabel independen yang digunakan dalam kedua penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan dan kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. 
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b. Populasi yang digunakan kedalam penelitian terdahulu dan penelitian saat ini 

adalah menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini : 

a. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

perusahaan manufaktur yang terdapat dalam BEI tahun 2010-2017. Sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan populasi dari perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2019 

b. Variabel penelitian yang digunakan adalah ukuran perusahaan, ROA dan 

karakteristik eksekutif. Sedangkan dalam peneliti saat ini menggunakan 

variabel ukuran perusahaan, komisaris independen, intensitas aset, dan kinerja 

keuangan. 

5. Espi Noviyani dan Dul Muid (2019) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ROA, leverage, ukuran 

perusahaan, intensitas aset tetap dan keepemilikan institusional terhadap 

penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar dalam BEI tahun 2015-2017 sebagai populasi penelitian ini. Hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa ROA, leverage, intensitas aset tetap dan 

kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan 

terhadap penghindaran pajak. 

Persamaan penelitian yang ada dalam dengan penelitian saat ini : 

a. Variabel independen yang digunakan dalam kedua penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan dan intensitas aset. 



17 

 

 

b. Menggunakan ROA untuk membandingkan total laba perusahaan dengan total 

aset.  

c. Populasi yang digunakan kedalam penelitian terdahulu dan penelitian saat ini 

adalah menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini : 

a. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

perusahaan manufaktur yang terdapat dalam BEI tahun 2013-2017. Sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan populasi dari perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2019 

b. Variabel penelitian yang digunakan adalah ROA, leverage, ukuran perusahaan, 

intensitas aset tetap dan keepemilikan institusional. Sedangkan dalam peneliti 

saat ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, komisaris independen, 

intensitas aset, dan kinerja keuangan. 

6. Moh Rendra Baihaqqi (2019) 

Motivasi dalam penelitian ini adalah karena terjadinya suatu fenomena 

penghindara pajak yang terjadi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari tingkat rasio 

pajak yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan BUMN untuk populasi 

dan sampel dalam penelitian ini, karena peneliti melihat bahwa BUMN secara legal 

telah menemuakan celah dalam peraturan perpajakan (Rahmawati dan Retnani, 

2019). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan 

institusional, komisaris independen, kualitas audit, intensitas aset tetap dan ROA 

terhadap penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

BUMN yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2013-2017. Sedangkan untuk teknik 

analisa yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda dan 
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menggunakan SPSS. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan institusional, 

komisaris independen dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap 

penghidaran pajak. Namun untuk variabel independen intensitas aset tetap dan 

ROA memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 

Persamaan penelitian yang ada dalam dengan penelitian saat ini : 

a. Variabel independen yang digunakan dalam kedua penelitian ini adalah 

komisaris independen dan intensitas aset. 

b. Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda 

dan menggunakan SPSS. 

c. Menggunakan ROA untuk membandingkan total laba perusahaan dengan total 

aset.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini : 

a. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

perusahaan BUMN yang terdapat dalam BEI tahun 2013-2017. Sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan populasi dari perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2019 

b. Variabel penelitian yang digunakan adalah kepemilikan institusional, 

komisaris independen, kualitas audit, intensitas aset tetap dan ROA. Sedangkan 

dalam peneliti saat ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, komisaris 

independen, intensitas aset, dan kinerja keuangan. 

7. Dr. Agustina Mappadang, SE. MM, BKP, Prof. Dr. Tri Widyastuti, 

SE.Ak, MM, CA, Agustinus M. Wijaya, SE, SH, MM (2018) 

Kualitas tata kelola perusahaan dapat digunakan untuk pengendalian dan 

pemantauan keandalan sebuah laporan keuangan, namun tata kelola perusahaan 
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memiliki kelemahan. Implementasi tata kelola perusahaan yang buruk dapat 

menimbulkan praktik penghindaran pajak (Mappadang et al., 2018). Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh corporate gevernance mechanism yang diukur 

dengan menggunakan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap 

penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar dalam BEI tahun 2012-2016 sebagai populasi penelitian ini. Hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa corporate gevernance mechanism dan 

kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap 

penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen berpengaruh signifikan 

positif terhadap penghindaran pajak. 

Persamaan penelitian yang ada dalam dengan penelitian saat ini : 

a. Variabel independen yang digunakan dalam kedua penelitian ini adalah 

komisaris independen. 

b. Populasi yang digunakan kedalam penelitian terdahulu dan penelitian saat ini 

adalah menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini : 

a. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

perusahaan manufaktur yang terdapat dalam BEI tahun 2012-2016. Sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan populasi dari perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2019 

b. Variabel penelitian yang digunakan adalah corporate gevernance mechanism 

yang diukur dengan menggunakan komisaris independen dan kepemilikan 

institusional. Sedangkan dalam peneliti saat ini menggunakan variabel ukuran 

perusahaan, komisaris independen, intensitas aset, dan kinerja keuangan. 
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8. Sandhi Wiratmoko (2018) 

Di Indonesia menganut sistem self assessment yang memberikan 

kewenangan kepada setiap wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak 

yang terhutang. Sistem tersebutlah yang memungkinkan wajib pajak untuk 

mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan (Wiratmoko, 2018). 

Motivasi penelitian ini adalah telah terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan 

oleh perusahaan yang sering dilakukan oleh para pemimpin perusahaan. Namun 

berbeda halnya dengan perusahaan yang telah menerapakan GCG, dikarenakan 

perusahaan yang telah menerapkan GCG memiliki pihak-pihak yang membantu 

manajemen dalam mengawasi pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini 

memiliki tujuan yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan, 

tanggung jawab sosial perusahaan, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran 

pajak. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan berbasis manufaktur yang 

telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) dan Malaysia Stock Exchange (MYX) 

pada periode 2012-2016. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi 

berganda. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada sampel perusahaan 

manufaktur di Indonesia, variabel komisaris independen, komite audit, dan ROA 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan sampel perusahaan 

manufaktur Malaysia, hanya variabel rasio utang dan ROA yang berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa semakin 

tinggi tingkat ROA maka juga akan berpengaruh terhadap CETR yang 

mengakibatkan rendahnya kemampuan perusahaan dalam membayar pajak.   

Persamaan penelitian yang ada dalam dengan penelitian saat ini : 
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a. Peneliti melihat bahwa ada fenomena penghindaran atas pajak yang banyak 

dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Di sisi lain, penerimaan pajak yang 

diterima pemerintah sangat penting untuk pembangunan negara menjadi lebih 

baik. 

b. Penelitian terdahulu ini juga meneliti mengenai pengaruh ukuran perusahaan, 

komisaris independen dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini : 

a. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Malaysia Stock Exchange (MYX) 

pada tahun 2012-2016. Sebaliknya dalam peneliti saat ini yang digunakan 

sebagai sampel adalah perusahaan dari sektor manfaktur yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. 

b. Variabel penelitian yang digunakan adalah tata kelola perusahaan, tanggung 

jawab sosial perusahaan, komisaris independen, ukuran perusahaan serta 

kinerja keuangan. Sedangkan dalam peneliti saat ini menggunakan variabel 

ukuran perusahaan, komisaris independen, intensitas aset, dan kinerja 

keuangan. 

9. Ardyan Iqbal Ratnandar Putra (2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, 

leverage, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap penghindaran pajak. 

Peghindaran pajak diukur dengan menggunakan book tax gap (BTG). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dalam BEI tahun 2014-2016. Analisis data dengan menggunakan uji asumsi klasik 

dan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi linear berganda. 
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Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan dan leverage 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan untuk komite 

audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Persamaan penelitian yang ada dalam dengan penelitian saat ini : 

a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian 

saat ini adalah ukuran perusahaan. 

b. Populasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian saat ini 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini : 

a. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

perusahaan manufaktur yang terdapat dalam BEI tahun 2014-2016. Sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan populasi dari perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2019 

b. Variabel penelitian yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, 

kepemilikan institusional dan komite audit. Sedangkan dalam peneliti saat ini 

menggunakan variabel ukuran perusahaan, komisaris independen, intensitas 

aset, dan kinerja keuangan. 

c. Pengukuran penghindaran pajak di penelitian terdahulu menggunakan BTG. 

Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan ETR. 

10. Viola Syukrina E Janrosi dan Dian Efriyenti (2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap 

penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan Bank Riau Kepri Tbk untuk 
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menjadi populasinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa 

leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. 

Persamaan penelitian yang ada dalam dengan penelitian saat ini : 

a. Pengukuran penghindaran pajak yang digunakan dalam penelitian terdahulu 

dan penelitian saat ini menggunakan CETR.  

b. Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda 

dan menggunakan SPSS. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini : 

a. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

perusahaan Bank Riau Kepri Tbk Sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

populasi dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 

b. Variabel penelitian yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage dan 

profitabilitas. Sedangkan dalam peneliti saat ini menggunakan variabel ukuran 

perusahaan, komisaris independen, intensitas aset, dan kinerja keuangan 

terhadap penghindaran pajak. 

11. Briska Kushariadi dan Rosyid Nur Anggara Putra (2018) 

Motivasi dalam penelitian ini adalah karena didalam perspektif syariah, 

penghindaran pajak tidak mungkin untuk dilakukan. Namun dalam syariah 

penghindaran pajak tidak disalahkan secara hukum, namun tidak memiliki akhlak 

oleh ukuran normal (Nuradila & Wibowo, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan pengaruh komisaris independen, kualitas audit, leverage, dan ukuran 

perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel dari 
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ISSI (Indonesia Sharia Stock Index) pada tahun 2012-2016. Hasil dari penelitian 

ini menunjukan bahwa komisaris independen dan kulitas audit tidak memiliki 

pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk variabel independen 

leverage memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun ukuran 

pajak justru memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 

Persamaan penelitian yang ada dalam dengan penelitian saat ini : 

a. Variabel independen yang digunakan dalam kedua penelitian ini adalah 

komisaris independen dan ukuran perusahaan. 

b. Teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel untuk 

penelitian terdahulu adalah teori keagenan dan teori struktur modal. Sedangkan 

untuk penelitian saat ini juga menggunakan teori keagenan 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini : 

a. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

perusahaan ISSI (Indonesia Sharia Stock Index) pada tahun 2012-2016. 

Sedangkan penelitian saat ini menggunakan populasi dari perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 

b. Variabel penelitian yang digunakan adalah komisaris independen, kualitas 

audit, leverage, dan ukuran perusahaan. Sedangkan dalam peneliti saat ini 

menggunakan variabel ukuran perusahaan, komisaris independen, intensitas 

aset, dan kinerja keuangan. 

12. Yuniarwati, I Cenik Ardana, Sofia Prima Dewi, Caroline Lin 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, 

komite audit, kualitas audit, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap 

penghindaran pajak. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI tahun 2013-
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2015 merupakan populasi yang dipilih dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini 

pengolahan datanya menggunakan “Solusi Produk dan Layanan Statistik Windows 

versi 20”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen, komite audit, 

kualitas audit dan ukuran perusahaan tidak memilih pengaruh yang signifikan 

terhadap penghindaran pajak (Yuniarwati et al., 2017). 

Persamaan penelitian yang ada dalam dengan penelitian saat ini : 

a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian 

saat ini menggunakan komisaris independen dan ukuran perusahaan. 

b. Populasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian saat ini 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI 

c. Menggunakan ROA untuk membandingkan total laba perusahaan dengan total 

aset.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini : 

a. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2013-2015. 

Sedangkan penelitian saat ini menggunakan populasi dari perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 

b. Variabel penelitian yang digunakan adalah komisaris independen, komite 

audit, kualitas audit, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Sedangkan dalam 

peneliti saat ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, komisaris 

independen, intensitas aset, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. 

c. Alat yang digunakan untuk mengelola data dalam penelitian terdahulu adalah 

“Solusi Produk dan Layanan Statistik Windows versi 20”. Sedangkan dalam 
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penelitian saat ini menggunakan SPSS untuk mengelola data yang telah 

diperoleh. 

13. Dr. Bambang Setyobudi Irianto, Yudha Aryo Sudibyo dan Abim 

Wafirli S. Ak (2017) 

Dalam penelitian ini terdapat fenomena penelitian mengenai 4.000 

perusahan asing yang tidak melaporkan SPT tahunan karena mengalami kerugian 

finasnial selama 7 tahun (Irianto et al. 2017). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan intensitas 

modal terhadap penghindaran pajak. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam 

BEI tahun 2013-2015 merupakan populasi yang dipilih dalam penelitian ini. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage, profitabilitas dan intensitas 

modal tidak memilih pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Persamaan penelitian yang ada dalam dengan penelitian saat ini : 

a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian 

saat ini menggunakan ukuran perusahaan. 

b. Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. 

c. Menggunakan ROA untuk membandingkan total laba perusahaan dengan total 

aset.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini : 

a. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2013-2015. 

Sedangkan penelitian saat ini menggunakan populasi dari perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 
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b. Variabel penelitian yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, 

profitabilitas dan intensitas modal. Sedangkan dalam peneliti saat ini 

menggunakan variabel ukuran perusahaan, komisaris independen, intensitas 

aset, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. 

14. Aminah, Chairina dan Yohana Yustika Sari (2017) 

Dalam penelitian ini terdapat fenomena penelitian mengenai pemungutan 

pajak dari tahun 2011-2015 yang terus mengalami penurunan yang mengakibatkan 

pemerintah membuat, merubah dan menerapkan peraturan perpajakan yang baru 

(Aminah et al., 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan, intensitas aset tetap, leverage, profitabilitas dan koneksi politik 

terhadap penghindaran pajak. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI 

tahun 2011-2015 merupakan populasi yang dipilih dalam penelitian ini. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa profitabilitas dan koneksi politik 

berpengaruh terhadap penghidaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan, intensitas 

aset tetap dan leverage tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Persamaan penelitian yang ada dalam dengan penelitian saat ini : 

a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian 

saat ini menggunakan ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap. 

b. Menggunakan ROA untuk membandingkan total laba perusahaan dengan total 

aset.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini : 

a. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2011-2015. 
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Sedangkan penelitian saat ini menggunakan populasi dari perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 

b. Variabel penelitian yang digunakan adalah pengaruh ukuran perusahaan, 

intensitas aset tetap, leverage, profitabilitas dan koneksi politik. Sedangkan 

dalam peneliti saat ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, komisaris 

independen, intensitas aset, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. 

15. Yetti Murni, Eka Sudarmaji dan Eneng Sugihyanti (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 

institusional, komisaris independen dan leverage terhadap penghindaran pajak. 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI tahun 2010-2014 merupakan 

populasi yang dipilih dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

bahwa komisaris independen dan leverage tidak memiliki pengaruh terhadap 

penghindaran pajak, sedangkan variabel kepemilikan institusional memiliki 

pengaruh terhadap penghindaran pajak (Murni et al., 2016). 

Persamaan penelitian yang ada dalam dengan penelitian saat ini : 

a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian 

saat ini menggunakan komisaris independen. 

b. Populasi yang digunakan dalam kedua penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dalam BEI. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini : 

a. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2010-2014. 

Sedangkan penelitian saat ini menggunakan populasi dari perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 
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b. Variabel penelitian yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, 

profitabilitas dan intensitas modal kepemilikan institusional, komisaris 

independen dan leverage. Sedangkan dalam peneliti saat ini menggunakan 

variabel ukuran perusahaan, komisaris independen, intensitas aset, dan kinerja 

keuangan terhadap penghindaran pajak. 
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Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu 

NO NAMA PENULIS DEPENDEN 
INDEPENDEN 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 

1.  Deden T. dkk (2020) T TB S+  S-  TB          

2.  Kevin dan Susi (2020) A   S-         S-    

3.  Hendrik dkk (2019) X S+   TB     TB S+      

4.  Firman dan Ely (2019)  S-   TB           S- 

5.  Espi dan Dul (2019)  S+  S+ TB  S+    S+      

6.  Moh. Rendra (2019) A S+ TB S+   TB       TB   

7.  Dr. Agustina dkk (2018) V  S+    S-        S-  

8.  Sandhi W. (2018) O S+ S+  TB TB  S- TB        

9.  Ardyan Iqbal (2018) I    S+  S- TB   S+      

10.  Viola dan Dian (2018) D S+   S+      S+      

11.  Briska dan Rosyid (2018) A  TB  S-      S+   TB   

12.  Yuniarwati dkk (2017) N S+ TB  TB   TB      TB   

13.  Dr. Bambang dkk (2017) C S+   S+     
TS

+ 

TS

- 
     

14.  
Aminah dan Yohana 

(2017) 
E S+  TB TB      TB S+     

15.  Yetti Murni dkk (2016)   TB    S+    TB      
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Keterangan: 

1. S+ : Berpengaruh Signifikan Positif 

2. S- : Berpengaruh Signifikan Negatif 

3. TS+ : Berpengaruh Tidak Signifikan Positif 

4. TS- : Berpengaruh Tidak Signifikan Negatif 

5. TB : Tidak Berpengaruh Signifikan 

6. X1 : Kinerja Keuangan (ROA) 

7. X2 : Komisaris Independen 

8. X3 : Intenstitas Aset 

9. X4 : Ukuran Perusahaan 

10. X5 : Corporate Social Responsibility 

11. X6 : Institutional Ownership 

12. X7 : Komite Audit 

13. X8 : Debt Ratio 

14. X9 : Intensitas Modal 

15. X10 : Leverage 

16. X11 : Koneksi Politik 

17. X12 : Intensitas Persediaan 

18. X13 : Audit Quality 

19. X14 : Corporate Governance 

20. X15 : Karakteristik Eksekutif 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Teori Keagenan  

Pada tahun 1976, Jensen dan Meckling mengembambangkan teori keagenan 

yang menjelaskan menganai hubungan antara satu orang yang berperan sebagai 

seorang principal dengan seorang pihak lain yang berperan sebagai seorang agent. 

Seorang agent merupakan pihak yang diberikan wewenang untuk membuat sebuah 

keputusan dan terkadang tindakan seorang agent tidak sesuai dengan harapan 

principal. Teori agensi telah mengungkapkan terdapat adanya masalah yang 

bertentangan antara kepentingan pemegang saham (principal) dan manajer (agent) 

dalam mencapai kemakmuran. Tujuan teori keagenan ini adalah untuk 

menyelesaikan konflik yang terjadi antara principal dengan agent dan 

menyelesaikan masalah ketika muncul sebuah risiko dan menyebabkan 

perbedanaan perilaku antara principal dengan agent (Smulowitz et al., 2019)  

Teori agensi juga menyatakan bahwa manajer lebih mengetahui informasi 

internal dan kemungkinan atau pun peluang perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan dengan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Seorang 

pemegang saham akan rela malakukan pengorbanan dalam bentuk kompensasi 

yang telah diterima oleh manajer. Pemberian kompensasi oleh pemegang saham ini 

diharapkannya dapat mengurangi perbedaan dan tindakan menyimpang yang 

selama ini dilakukan oleh manajemen. Namun, teori agensi juga menekankan 

pengelolaan perusahaan kepada seorang profesional agent yang dapat lebih 

memahami pengelolaan perusahaan karena manajer atau agent memiliki dan 

menguasai informasi yang lebih dibandingkan dengan pihak lain (Amaliah, 2017). 
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Konflik kepentingan yang terjadi antara manajer dengan pemiliki 

dikarenakan adanya tujuan seorang manajer yang utama adalah untuk 

memaksimalkan kesejahteraan pemilik, namun disisi lain manajer juga memliki 

tujuan lain, yakni untuk mensejahterakan dirinya sendiri (Putra, 2018). Hal inilah 

yang mendorong pemilik memberikan insentif kepada manajer. Pemilik berharap 

dengan pemberian insentif kepada manajer dapat menjaga loyalitas manajer, 

mempertahankan dan meningkatkan moral kerjanya dan agar manajer dapat 

meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. 

Teori agensi merupakan penjelasan mengenai hubungan antara seorang 

agent dengan seorang principal. Teori keagenan ini digunakan untuk menjelaskan 

hubungan antara komisaris indenpen terhadap penghindaran pajak. Karena 

berdasarkan teori agensi, komisaris independen (principal) dalam sebuah 

perusahaan diharapkan dapat memberikan pengawasan secara ketat kepada 

manajemen (agent) dalam perusahaan dan agar dapat meningkatan kinerja 

manajemen tanpa harus melakukan penghindaran pajak, karena semakin baik 

kinerja manajemen, dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak perlu melakukan 

penghindaran pajak. 

2.2.2. Teori Akuntansi Positif 

Teori akuntansi positif merupakan penjelasan secara ilmiah mengenai 

fenomena akuntansi yang terjadi apa adanya sesuai dengan fakta yang ada. 

Penelitian yang menggunakan teori akuntansi positif sebagai landasan teori, maka 

pengamatan empiris yang dilakukannya adalah berdasarkan fenomena yang terjadi, 

dan hasil dari penelitian yang dilakukan menggunakan teori akuntansi positif 
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diharapkan dapat memberikan prediksi yang baik dan yang berdasarkan kejadian 

nyata (Setijaningsih, 2012).  

Teori akuntansi positif merupakan faktor-faktor ekonomi tertentu yang 

dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. 

Teori ini diharapkan dapat membantu untuk menjelaskan dan memprediksi praktik 

akuntansi. Teori akuntansi positif memiliki hubungan dengan keagenan. 

Hubungannya antara lain manajemen dengan pemilik (bonus plan hypothesis), 

antara manajemen dengan kreditur (debt convenant hypothesis), dan antara 

manajemen dengan pemerintah (political cost hypothesis).  

Teori akuntansi positif akan menjelaskan secara ilmiah kebenaran suatu 

fenomena akuntansi sesuai dengan kenyataan yang ada. Sehingga teori akuntansi 

positif ini akan digunakan peneliti untuk menjelaskan hubungan antara ukuran 

perusahaan, kinerja keuangan dan intensitas aset terhadap penghindaran pajak 

berdasarkan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2015-2019.  

Teori akuntansi positif dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana 

ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natura total aset dapat 

mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. 

Perhitungan intensitas aset yang menggunakan perbandingan antara total aset tetap 

dengan total aset perusahaan apakah dapat mempengaruhi penghindaran pajak, 

diharapkan teori akuntansi juga dapat menjelaskan fenomena akuntansi yang terjadi 

dalam perhitungan intensitas aset. Selain itu juga diharapkan teori akuntansi positif 

dapat menjelaskan kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dapat 

mempengaruhi penghindaran pajak yang terjadi dalam sebuah perusahaan.  
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2.2.3. Penghindaran Pajak 

Secara luas penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan 

oleh wajib pajak guna untuk mengurangi besaran pajak secara efektif dalam jangka 

waktu yang cukup lama (Dyreng et al., 2008). Penghindaran pajak merupakan 

usaha pengurangan pajak yang masih mematuhi ketentuan undang-undang 

perpajakan seperti potongan yang masih diizinkan maupun menunda pajak yang 

belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Sandy & Lukviarman, 

2015). Umumnya di semua negara hukum, dalam beberapa situasi, pengadilan telah 

memberikan wewenang untuk menentukan apakah transaksi bisnis telah memenuhi 

persyaratan undang-undang. Penghindaran pajak perusahaan menyajikan tantangan 

serius untuk mengefektifkan administrasi undang-undang pajak.  

Penghindaran pajak dapat melibatkan pengaturan transaksi untuk 

memperoleh suatu keuntungan dari pajak, manfaat atau pengurangan dalam cara 

yang tidak diinginkan oleh undang-undang perpajakan. Kemampuan otorisasi pajak 

akan terusak ketika terjadi penghindaran pajak, padahal kemampuan ini digunakan 

dalam melakukan prediksi mengenai besaran pendapatan berdasarkan ketentuan 

pajak yang ada.  Terdapat 12 pengukuran yang dapat digunakan untuk menengukur 

besaran penghindaran pajak yang dikemukakan oleh Hanlon dan Heitzman pada 

tahun 2010, sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Pengukuran Penghindaran Pajak 

Metode 

Pengukuran 
Perhitungan Keterangan 

GAAP ETR 
𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

Total tax expense per 

dollar of pre-tax book 

income 

Current ETR 
𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

Current tax expense 

per dollar of pre-tax 

book income 

Cash ETR 
𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

Cash taxes paid per 

dollar of pre-tax book 

income 

Long-run 

Cash ETR 

∑ 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑑

∑𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

Sum of cash taxes paid 

over n years divided by 

the sum of pre-tax 

earnings over n years 

ETR 

Differential 
𝑆𝑎𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟𝑦 𝐸𝑇𝑅 − 𝐺𝐴𝐴𝑃 𝐸𝑇𝑅 

The difference between 

the statytory ETR and 

firm’s GAAP ETR 

DTAX 
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛:  
𝐸𝑇𝑅 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑥 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 

The unexplained 

portion of ETR 

Differential 

Total BTD 𝑃𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 − 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 

The total difference 

between book and 

taxable income 

Temporary 

BTD 
Deffered tax expense / U.S. STR 

The total difference 

between book and 

taxable income 

Abnormal 

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

A measure of 

unexplained total book 

tax differences 

Unrecognized 

Tax Benefits 
Disclosed amount post FIN 48 

Tax liability accured 

for taxes not yet paid 

on uncertain positions 

Tax Shelter 

Activity 

Indicator variable for firms accused of engaging 
in a tax xhelter 

Firms identified via 

firm disclosures, the 

press, or IRS 

condidential data 

Marginal Tax 

Rate 
Simulated marginal tax rate 

Present value of taxes 

on an additional dollar 

of income 
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2.2.4. Biaya Fiskal dan Non Fiskal 

Dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang ada di Indonesia, biaya-

biaya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu biaya yang dapat dikuragkan dari 

Penghasilan Bruto (biaya fiskal / deductible expense) dan biaya yang tidak dapat 

dikurangkan dari Penghasilan Bruto (biaya non-fiskal / non-deductible expense). 

Penggolongan biaya-biaya tersebut diatur kedalam UU PPh Pasal 6 Ayat (1), biaya-

biaya yang menjadi pengurang penghasil bruto adalah: 

1) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk 

biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk 

upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam 

bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, 

premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan. 

2) Penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi 

atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari satu tahun. 

3) Iuran kepada dana pension yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan. 

4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan 

dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan 

memelihara penghasilan. 

5) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing. 

6) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 

7) Biaya beasiswa, magang dan pelatihan. 

8) Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih dengan syarat: 
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a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. 

b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 

BULPN atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang 

atau pembebasan utang antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan. 

c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. 

d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih 

kepada DJP. 

9) Kerugian tahun-tahun sebelumnya dengan batas maksimal lima tahun. 

10) PTKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. 

2.2.5. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala, untuk mengklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan berdasarkan: total aset, log size, penjualan dan kapitalisasi 

pasar, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula total aset 

yang telah dimilikinya. Dalam melakukan tax planning upaya menekan beban pajak 

seminimal mungkin, maka perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk 

mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan cara memanfaatkan beban 

penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh suatu 

aset. Karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang 

dari penghasilan kena pajak perusahaan. Hasil penelitian (Permata et al., 2018)  

menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

2.2.6. Komisaris Independen 

Komisaris Independen dapat didefinisikan sebagai seorang yang tidak 

memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris, serta tidak menjabat 

sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik 
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menurut peraturan yang dikelurkan oleh BEI. Jumlah Komisaris Independen sesuai 

dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham dan tidak berperan 

sebagai pengendali. Hal ini memiliki ketentuan yaitu jumlah Komisaris Independen 

sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris 

(www.idx.co.id), disamping hal itu Komisaris Independen harus memahami 

undang-undang dan peraturan tentang pasar modal, yang diusulkan oleh pemegang 

saham dan yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS). Semakin tinggi proporsi komisaris independen 

di dalam sebuah perusahaan maka dapat meningkatkan kinerja keuangannya 

(Mappadang et al., 2018).  

2.2.7. Intensitas Aset Tetap 

Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam 

Laporan Posisi Keuangan yang terdapat dalam perusahaan manufaktur. Aset tetap 

merupakan aset bewujud yang bertujuan untuk:  

a. Dimiliki untuk dapat digunakan dalam produksi atau penyediaan barang 

atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan 

administrasi. 

b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

Aset tetap dalam suatu entitas memiliki masa manfaat lebih dari satu periode 

dan seiring dengan pemakaian aset tetap tersebut maka kemampuan potensial aset 

tetap tersebut untuk menghasilkan pendapatan akan semakin berkurang atau yang 

disebut dengan depresiasi. Oleh karena itu, biaya perolehan aset tetap harus 

dialokasikan sepanjang umur dari aset tersebut secara sistematis. Depresiasi disini 
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memiliki arti sebagai metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan 

nilai aset tetap selama periode atau masa manfaat.  

Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan dapat 

mempengaruhi pajak terutang perusahaan, karena beban depresiasi dapat dijadikan 

pengurang dalam laba sebelum pajak (Dotsika, 2012). Sehingga dalam manajemen 

pajak, depresiasi dapat dijadikan sebagai pengurang beban pajak. Namun 

kepemilikan aset tetap tidak hanya sekedar digunakan untuk penghindaran saja, 

melainkan juga digunakan perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan 

(Rahmawati & Retnani, 2019). 

2.2.8. Kinerja Keuangan 

Suatu gambaran mengenai pencapaian dalam kegiatana perusahaan untuk 

mencapai tujuan, sasaran dan visi misi perusahaan yang terdapat dalam 

perencanaan strategi disebut sebagai kinerja perusahaan. Sedangkan kinerja 

keuangan memiliki arti bahwa prestasi kerja perusahaan yang telah sesuai dengan 

perencanaan strateginya akan tergambar dalam laporan keuangan perusahaan 

tersebut dalam periode waktu tertentu. Laporan keuangan dapat digunakan 

perusahaan dalam menilai dan meramalkan kondisi keuangan, hasil usaha dan 

operasi dalam perusahaan (Saraswati et al., 2013). 

Hasil pengukuran dari kinerja keuangan perusahaan digunakan oleh para 

pemegang kepentingan untuk melihat kondisi dan tingkat keberhasilan suatu 

perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Agar dapat mengukur kinerja 

keuangan dengan lebih baik, peneliti perlu menggunakan alat analisis rasio 

keuangan, karena pengukuran kinerja keuangan yang baik adalah dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan dan yang telah memiliki standar rasio 
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keuangan tersebut (Barus et al., 2017). Biasanya kinerja keuangan dikatakan baik 

jika memiliki nilai sama atau diatas nilai rasio keuangan. 

Tabel 2.3 Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan 

No. Keterangan Nama Rasio Perhitungan 

1.  
Rasio Likuiditas Current Ratio 

Aset Lancar

Hutang Lancar
 

  
 Quick Ratio 

Aset Lancar − Persediaan

Hutang Lancar
 

 
 Cash Ratio 

Kas + Setara Kas

Hutang Lancar
 

2. Rasio 

Profabilitas 

Operating Income 

Ratio 

Laba Bersih

Pendapatan
 𝑥 100% 

 
 Return on Asset 

Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aset
 𝑥 100% 

 
 Return on Equity 

Laba Bersih Setelah Pajak

Total Ekuitas
 𝑥 100% 

3. Rasio 

Solvabilitas 

Total Debt to Equity 

Ratio 

Total Hutang 

Modal
 𝑥 100% 

 
 

Total Debt to Total 

Asset Ratio 

Total Hutang 

Total Aset
 𝑥 100% 

 
 

Long Term Debt to 

Equity Ratio 

Utang Jangka Panjang 

Modal
 𝑥 100% 

 

2.2.9. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak 

Dalam suatu penghindaran pajak, sebuah perusahaan melakukannya 

menggunakan metode dan teknik sedemikian rupa dengan mencari serta 

memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang 

perpajakan guna memperkecil beban pajak yang terutang. Ukuran perusahaan 

sering mempengaruhi keputusan manajemen dalam mempertimbangkan metode 

yang akan digunakan dalam tanggung jawabnya untuk mengatur serta memenuhi 

kewajibannya dalam sektor perpajakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi keputusan manajemen guna 

melakukan penghindaran pajak dalam perusahaannya tersebut. Ukuran perusahaan 
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merupakan suatu klasifikasi berdasarkan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan proxy total aset perusahaan untuk menentukan ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan berbanding lurus dengan transaksi yang dilakukan 

oleh perusahaan, semakin kompleks transaksi perusahaan maka perusahaan dapat 

memanfaatkan celah-celah transaksi guna untuk melakukan penghindaran pajaknya 

(Permata et al., 2018). 

Beban depresiasi yang melekat dalam perhitungan aset perusahaan akan 

dapat digunakan oleh perusahaan bersangkutan guna mencari celah dalam peraturan 

perpajakan agar dapat melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki 

skala perusahaan yang lebih besar maka akan menanggung beban pajak yang lebih 

kecil, hal ini dikarenakan perusahaan memiliki sumber daya yang mampu 

dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan pajak agar dapat meminimalkan beban 

pajak terutang mereka secara optimal, namun laba perusahaan tetap dapat diperoleh 

secara optimal. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Bourdieu et al. 

(2018), Viola, (2018) dan Irianto et al. (2017) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. 

2.2.10. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak 

Komisaris independen dalam sebuah perusahaan diharapkan dapat 

memberikan pengawasan secara ketat kepada manajemen dalam perusahaan, hal ini 

dapat menyebabkaan peningkatan kinerja manajemen. Ketika pengawasan 

dilakukan secara ketat, hal ini dapat meminimalkan penghindaran pajak yang 

dilakukan oleh manajemen, hal ini dikarenakan pengawasan yang ketat dapat 

membuat manajemen bertindak secara lebih waspada untuk pengambilan keputusan 
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dan diharapkan akan lebih transparan dalam menjalankan operasional sebuah 

perusahaan (Mappadang et al., 2018). 

Dapat pula disimpulkan bahwa secara tidak langsung besarnya proporsi 

komisaris independen dapat mempengaruhi manajemen pajak dalam sebuah 

perusahaan. Menurut Annisa (2008) yang mengatakan bahwa besar kecil proposi 

komisaris independen juga dapat mempengaruhi tindakan pajak agresif yang akan 

dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi kewajibannya dalam sektor perpajakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tarmidi et al. (2020), Mappadang et al. (2018) dan 

Wiratmoko (2018) yang mendapatkan hasil bahwa komisaris independen memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. 

2.2.11. Pengaruh Intensitas Aset Terhadap Penghindaran Pajak 

Intensitas aset merupakan proporsi dalam aset tetap yang memiliki pos bagi 

perusahaan guna menambahkan beban yaitu beban penyusutan. Beban penyusutan 

ini ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan. Apabila aset tetap 

semakin besar, maka laba yang dihasilkan semakin kecil.  Beban penyusutan yang 

terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba yang memiliki hubungan 

dengan keputusan penghindaran pajak. Jika perusahaan memiliki laba bersih yang 

relatif lebih besar dan stabil, sangat besar kemungkinannya perusahaan akan 

memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik. Namun, hal ini juga tidak 

menutup kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. 

Metode penyusutan aset tetap termasuk dalam hukum pajak, sehingga beban 

depresiasi yang dihasilkan dari metode penyusutan aset tetap tersebut dapat 

digunakan untuk mengurangi laba sebelum pajak (Dotsika, 2012). Sehingga jumlah 

aset yang dimiliki perusahaan dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan pajak dan 
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memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil 

penelitian Noviyani & Muid (2019) dan Rahmawati dan Retnani (2019) juga 

menyebutkan bahwa intensitas aset tetap memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penghindaran pajak. 

2.2.12. Pengaruh Kinerja Keauangan Terhadap Penghindaran Pajak 

ROA merupakan rasio keuangan yang digunakan para investor untuk 

melihat sejauh mana perusahaan dapat memberikan keuntungan dimasa yang akan 

datang. Dengan kata lain, semakin tinggi ROA maka perusahaan memiliki peluang 

untuk memberikan pendapatan yang besar bagi para pemegang saham. Semakin 

tinggi nilai ROA yang diperoleh oleh perusahaan, maka akan semakin tinggi pula 

laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Tingkat laba bersih ini yang berhubungan 

dengan pengenaan pajak penghasilan. Sehingga ketika peursahaan memiliki tingkat 

ROA yang semakin tinggi, maka pajak yang dikenakan pada perusahaan tersebut 

akan semakin tinggi (Saraswati et al., 2013). Hal inilah yang menyebabkan 

perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penelitian dari Irianto et al. (2017), 

Noviyani & Muid (2019), Rahmawati dan Retnani (2019), Wiratmoko (2018), 

Viola (2018), Yuniarwati et al. (2017), Irianto et al. (2017) dan Aminah et al. (2017) 

yang menyatakan hasil bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan 

ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Kerangka konseptual ini dimaksud untuk dapat menjelaskan, 

mengungkapkan dan menunjukkan keterikatan antar variabel. Penelitian ini terdiri 

dari variabel dependen (penghindaran pajak) dan variabel independen (ukuran 

perusahaan, komisaris independen, intensitas aset, dan kinerja keuangan).  
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Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

2.4. Hipotesis Penelititan 

Berdasarkan landasan teori yang telah dibahas, maka terbentuklah hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 : Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak 

H2 : Komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak 

H3 : Intensitas aset memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak 

H4 : Kinerja keuangan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak 

 

UKURAN PERUSAHAAN 

KOMISARIS INDEPENDEN 

INTENSITAS ASET 

KINERJA KEUANGAN 

PENGHINDARAN PAJAK 


