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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Bab ini akan menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan dan Dalam peneltian ini terdiri dari beberapa penelitian terdahulu 

yang terdiri dari: 

1. Penelitian Eko Wahyu Nugrahadi, dan Muammar Rinaldi (2021) 

Penelitian yang dilakukan oleh (Nugrahadi & Rinaldi, 2021) 

menggunanakan variabel independen capital intensity dan inventory intensity. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018 sebanyak 18 

perusahaan. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 10 perusahaan dengan 

teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa capital 

intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dan inventory 

intensity berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak 

pada: 

a. Terdapat variabel independen yang sama yakni capital intensity dan 

inventory intensity. 

b. Persamaan yang lain terletak pada topik yang digunakan yaitu tax 

avoidance. 

c. Persamaan yang selanjutnya yaitu terletak pada perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 
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Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang terletak 

pada: 

a. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan subsektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di BEI. 

b. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 2014-2018, 

sedangkanpada penelitian yang saekarang yaitu 2015-2019. 

   

2. Penelitian Nawang Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, Devia Rahma 

Yanti (2020) 

Penelitian yang dilakukan oleh Solihin et al. (2020) menggunakan variabel 

independen capital intensity, firmsize, dan leverage. Sampel dalam penelitian ini 

merupakan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2015-

2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capital 

intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance dan leverage berpengaruh 

negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan, firm size tidak berpengaruh terhadap 

tax avoidance. 

Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak 

pada:  

a. Terdapat variabel independen yang sama yakni capital intensity serta 

periode tahun yang digunakan yaitu 2015-2019.  

b. Persamaan yang lain terletak pada topik yang digunakan yakni tax 

avoidance.  
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c. Persamaan yang ketiga terletak pada teknik analisis regresi linier 

berganda.  

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang terletak 

pada:  

a. Sampel penelitian yang digunakan perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII). 

b.  Penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang 

sudah go publik di Indonesia.  

c. Variabel independen yang lain yaitu firms size dan leverage, penelitian 

yang sekarang menggunakan political connection dan komite audit. 

 

 Penelitian Zaga Kresna Pratama Putra dan Novrys Suhardianto (2020) 

Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Suhardianto (2020) menggunakan 

variabel independen political connection. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu terdapat 1.079 perusahaan publik dengan positive income pada 

tahun 2014-2018. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik analisis regresi dan teknik statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini 

variabel political connection berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

 

 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

saat ini yaitu: 
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a. Terdapat variabel independen dalam penelitian ini yang mana variabel 

tersebut ialah political connection.  

b. Persamaan yang lain terletak pada topik yang digunakan yaitu tax 

avoidance.  

c. Persamaan selanjutnya terletak pada teknik yang digunakan yaitu teknik 

analisis regresi linier berganda.  

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang terletak 

pada:  

a. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang sekarang yaitu periode tahun 

yang digunakan sebelumnya 2014-2018 dan yang saat ini 2015-2019. 

b. Perbedaan yang lain terdapat pada sampel yang digunakan didalam 

penelitian sebelumnya menggunakn 1.709 perusahaan publik dan yang 

saat ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

3. Penelitian Yeni Mar Atun Sholeha (2019) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sholeha (2019) menggunakan vaiabel 

independen capital intensity, profitabilitas, dan sales growth terhadap tax 

avoidance. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Teknik pengambilan sampel penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 

SPSS versi 23. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas 
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berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Artinya semakin besar profitabilitas 

maka semakin besar pula upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. 

Sementara itu capital intensity dan sales growth tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance yang artinya tinggi rendahnya capital intensity serta sales growth tidak 

mempengaruhi perusahaan melakukan tax avoidance. 

Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak 

pada:  

a. Terdapat pada variabel independennya, ialah capital intensity.  

b. Persamaan yang lain terletak pada topik yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu tax avoidance.  

c. Persamaan selanjutnya terletak pada persusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

Perbedaan antara peeneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang terletak 

pada: 

a. Sektor yang digunakan sebelumnya yaitu perusahaan manufaktur dan yang 

akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sektor pertambangan. 

b. Perbedaan yang lain yaitu periode tahun yang digunakan sebelumnya 

2013-2017 dan yang saat ini 2015-2019.  

c. Perbedaan selanjutnya terletak pada sampel independen yang lain yaitu 

profitabilitas dan sales growth. Sedangkan penelitian yang saat ini akan 

dilakukan menggunakan political connection dan komite audit. 
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4. Penelitian Haris Mahfud Safii, Nur Anita C P, Suyanto  (2019) 

Penelitian yang dilakukan oleh Safii et al., (2019) menggunakan variabel 

independen koneksi politik dan komite audit. Populasi yang digunakan oleh 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan perusahaan utama yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2017 dengan sampel sebanyak 

50 perusahaan. Metode yang digunakan metode purposive sampling dan data 

analisisnya menggunakan analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan political connection dan komite audit berpengaruh terhadap tax 

avoidance.  

Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak 

pada:  

a. Terdapat pada variabel independennya, yaitu political connection dan 

komite audit.  

b. Persamaan yang lain terletak pada topik yang digunakan yaitu tax 

avoidance.  

c. Persamaan yang selanjutnya yakni data analisis nya menggunakan analisis 

regresi linier berganda.  

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang terletak 

pada: 

a. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini perusahaan yang bergerak 

dalam sektor manufaktur dan perusahaan utama yang terdaftar dalam BEI 

dan penelitian saat ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan 

yang terdaftar di BEI.  
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b. Perbedaan yang lainnya terletak pada periode tahun yang digunakan yakni 

2013-2017 sedangkan, penelitian saat ini menggunakan periode tahun 

2015-2019. 

 

5. Penelitian Ayu Prapitasari dan Lili Safrida (2019) 

Penelitian yang dilakukan oleh Prapitasari & Safrida (2019) menggunakan 

variabel independen profitability, leverage, firm size, political connection dan 

fixed asset intensity. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah 

17 sampel selama 3 tahun pengamatan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 

analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas 

memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance karena tinggi profitabilitas akan 

meningkatkan pajak. Selain itu, variabel yang lain seperti leverage, firm size, 

political connection, dan fixed asset intensity berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance karena perusahaan mempertimbangkan efek jangka panjang nya untuk 

melakukan penghindaran pajak. 

Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak 

pada:  

a. Terdapat variabel yang sama yaitu political connection.  

b. Persamaan yang lain terdapat pada sektor yang digunakan yaitu sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI.  

c. Persamaan yang ketiga terletak pada topik yang digunakan yaitu tax 

avoidance.  
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Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang terletak 

pada:  

a. Terdapat perbedaan variabel yang lainnya seperti leverage, firm size, dan 

fixed asset intensity.  

b. Perbedaan yang lain terletak pada periode tahun ayang digunakan yaitu 

2015-2017 dan penelitian saat ini menggunakan periode tahun 2015-2019. 

 

6. Penelitian Hendrik Maula, Muhammad Saifullah, Nurudin, dan Faris 

Shalahuddin Zakiy (2019) 

Penelitian yang dilakukan oleh Maula et al., (2019) menggunakan variabel 

return on assets, leverage, size, dan capital intensity. Populasi dalam penelitian 

ini adalah 48 properti dan perusahaan real estate perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2017. Sampel dikumpulkan 

dengan metode purposive sampling, total 28 properti dan real estate perusahaan 

diambil sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa return on 

asset dan leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Sedangkan size dan capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax 

avoidance. 

Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak 

pada:  

a. Terdapat salah satu variabel yang sama yaitu capital intensity.  
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b. Persamaan kedua terletak pada variabel dependen yang digunakan yaitu 

tax avoidance.  

c. Persamaan yang ketiga terletak pada metode analisis yang digunakan yaitu 

analisis regresi linier berganda.  

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang terletak 

pada:  

a. Terdapat pada variabel yang lain yaitu return on assets, leverage, dan size. 

b. Perbedaan yang lain terletak pada sampel yang digunakan yaitu 

perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2013-2017. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan saat 

ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015-2019. 

 

7. Penelitian Fauzan, Dyah Ayu Wardan, dan Nashirotun Nissa 

Nurharjanti (2019) 

penelitian yang dilakukan oleh Fauzan et al., (2019) menggunakan 

variabel independen audit committee, leverage, return on assets, company size, 

dan sales growth. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari periode tahun 2014-

2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik 

purposive sampling. Sampel yang dihasilkan yakni 60 perusahaan sebagai sampel. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi berganda. Hasil dalam 
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penelitian ini yaitu komite audit, leverage, return on assets, company size, dan 

sales growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak 

pada:  

a. Terdapat satu variabel yang sama yaitu komite audit.  

b. Persamaan kedua terletak pada topik yang digunakan yaitu tax avoidance. 

c. Persamaan yang ketiga terletak pada teknik yang digunakan yakni analisis 

regresi linier berganda.  

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang terletak 

pada:  

a. Terdapat pada variabel independen yang lain yaitu leverage, return on 

assets, company size, dan sales growth.  

b. Perbedaan yang lain terletak pada sampel yang digunakan yaitu 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari periode tahun 2014-

2016. Sedangkan, sampel yang digunakan dalam penelitian saat ini 

perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode tahun 2015-2019. 

 

8. Penelitian Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Artinasari & Mildawati (2018) 

menggunakan variabel independen profitabilitas, leverage, likuiditas, capital 

intensity, dan inventory intensity terhadap tax avoidance. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia selama tahun 2013-2016. Teknik pemilihan sampel penelitian 

menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 27 

perusahaan consumer goods berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Metode 

analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, 

leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap tax avoidance, capital intensity berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance, dan inventory intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak 

pada:  

a. Terdapat satu variabel yang sama yaitu capital intensity dan inventory 

intensity. 

b. Persamaan yang kedua terletak pada variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu tax avoidance.  

c. Persamaan yang ketiga terletak pada metode analisis yang digunakan yaitu 

analisis regresi linier berganda.  

Perbedaannya antara peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang terletak 

pada:   

a. Terdapat pada varibel yang lain yaitu profitabilitas, leverage, dan 

likuiditas. 

b. Perbedaan yang lain terletak pada sampel yang digunakan yaitu 

perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta 

periode tahun yang digunakan juga berbeda yaitu tahun 2013-2016. 
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9. Penelitian Dimas Anindyka S, Dudi Pratomo, dan Kurnia (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Anindyka et al., (2018) menggunakan 

variabel independepen leverage (DAR), capital intensity, dan inventory intensity. 

Sampel yang digunakan yaitu perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar d 

Bursa Efek Indonesia periode (2011-2015). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitu purposive sampling dan diperoleh Sembilan perusahaan makanan 

dan minuman dengan periode pengamatan selama lima tahun sehingga didapat 45 

unit sampel dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ieverage 

(DAR), capital intensity, dan inventory intensity secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap tax avoidance. Secara parsial, leverage tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance, capital intensity berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance, dan inventory intensity berpengaruh negative terhadap tax avoidance.  

Persamaan antara peneliti terdahuku dan peneliti sekarang yaitu : 

a. Persamaan terletak pada dua varibel independennya yaitu capital intensity 

dan inventory intensity 

b. Persamaan yang lain terletak pada variabel dependennya yaitu tax 

avoidance  

c. Persamaan yang ketida terletak pada metode yang digunakan yaitu 

purposive sampling 
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Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang terletak 

pada : 

a. Perbedaan yang pertama terletak pada variabel independent yang lain yaitu 

leverage (DAR) 

b. Perbedaan yang lain terletak pada sampel yang digunakan yaitu 

perusahaan makanan dan minuman yang ada di Bursa Efek Indonesia. 

Sedangkan, pada penelitian yang sekarang menggunakan perusahaan 

pertambangan yang terdaftara di Bursa Efek Indonesia. 

c. Perbedaan yang ketiga terletak pada periode yang digunakan yaitu 2011 

hingga 2015. Sedangkan, penelitian yang sekarang menggunakan periode 

tahun 2015 hingga 2019.  

 

10. Penelitian Yopi Ferdiawan dan Amrie Firmansyah (2017) 

Penelitan yang dilkukan oleh Ferdiawan & Firmansyah (2017) 

menggunakan variabel independen political connection, foreign activity, dan real 

earnings management. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode (2010-2015). Data perusahaan yang 

terpilih berjumlah 65, sehingga total pengamatan dalam penelitian ini adalah 365 

perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi 

berganda dengan data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen 

laba riil tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara, 

hubungan politik memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penghindaran 

pajak. 
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Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu pada:  

a. Persamaan terletak pada salah satu variabel independennya yakni political 

connection. 

b. Persamaan yang lain terletak pada variabel dependennya yaitu tax 

avoidance.  

c. Persamaan yang selanjutnya terletak pada metode analisis yang digunakan 

yaitu analisis regresi linier berganda.  

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang terletak 

pada:   

a. Perbedaan terletak pada variabel independen yang lain yaitu foreign 

activity dan real earnings management.  

b. Perbedaan juga terletak pada sampel perusahaan yang digunakan 

penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010-2015. Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019. 

 

11. Penelitian Mayarisa Oktamawati (2017) 

Penelitian yang dilakukan Oktamawati (2017) menggunakan variabel 

independen karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, 

pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas. Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini sebanyak 540 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2010-2014 yang diperoleh secara purposive. Teknik penelitian 
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ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa karakter eksekutif, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, 

dan profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan, komite audit 

tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.. 

Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu pada: 

Persamaan terletak pada variabel independennya, yaitu komite audit.  

a. Persamaan yang lain terletak pada variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu tax avoidance.  

b. Persamaan yang lain terletak pada teknik analisis yang digunakan yaitu 

teknik analisis regresi linier berganda.  

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang terletak 

pada:   

a. Perbedaan nya terletak pada variabel independennya yang lain yakni 

karakter eksekutif, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, 

dan profitabilitas.  

b. Perbedaan yang selanjutnya terletak pada periode tahun yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu 2011-2014. Sedangkan, penelitian saat ini 

menggunakan periode tahun 2015-2019. 

 

12. Penelitian Aminah, Chairina, dan Yohana Yustika Sari (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Aminah et al., (2017) menggunakan 

variabel independen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 
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2011-2015. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 53 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitability dan political connection 

memiliki pengaruh terhadap tax avoidance, sedangakan company size, fixed asset 

intensity, dan leverage  tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak 

pada:  

a. Persamaan terletak pada salah satu variabel independen nya yaitu political 

connection.  

b. Persamaan yang lain terletak pada topik yang dibahas yaitu penghindaran 

pajak atau tax avoidance.  

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang terletak 

pada:   

a. Perbedaan yang pertama terletak pada variabel indepen yang lain yaitu 

company size, fixed asset intensity, leverage, dan profitability.  

b. Perbedaan yang lain terletak pada sampel yang digunakan yaitu 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode tahun 2011-2015 dan penelitian saat ini menggunakan perusahaan 

pertambangaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 

2015-2019. 
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13. Penelitian Deddy Dias C, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al., (2016) menggunanakan 

variabel independen komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, 

ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Data yang digunakan adalah data 

sekunder dengan jumlah sampel 23 perusahaan yang terdaftar di Bursa Pertukaran 

periode 2011-2013. Teknik penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari uji keenam variabel independen, 

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan 

kepemilikan institusional. Sedangkan lima variabel yang tidak mempengaruhi 

penghindaran pajak adalah komite audit, dewan independen (PDKI), ukuran 

perusahaan, leverage, dan profitabilitas. 

Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yaitu terletak 

pada:  

a. Persamaannya terletak pada variabel independennya, yaitu komite audit. 

b. Persamaan yang kedua terletak pada variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu tax avoidance.  

c. Persamaan yang ketiga terletak pada teknik analisis yang digunakan yaitu 

teknik analisis regresi linier berganda.  

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang terletak 

pada:  

a. Perbedaan nya terletak pada independen yang lain yakni kepemilikan 

institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan, leverage, dan 

profitabilitas.  
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b. Perbedaan juga terletak pada sampel yang digunakan yaitu perusahaan 

perbankan yang listing BEI periode 2011-2013.  
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Tabel 2. 1  

Matriks Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 

1. Eko W, dkk (2021) 

T
a
x
 A

v
o
id

a
n

ce 

TB        B        
    

2. Nawang K, dkk (2020) B     TB B              

3. 
Zaga dan Novrys 

(2020) 
         B+       

    

4. Yeni Mar Atun (2019) TB   B TB                

5. Haris M, dkk (2019)          B+ B-          

6. Ayu dan Lili (2019)    B+  TB TB   TB  TB         

7. Hendrik M, dkk (2019) TB      B            B TB 

8. Fauzan, dkk (2019)     B B B    B      
  B  

9. Nikita dan Titik (2018) B+   TB   TB B- TB            

10. Dimas A, dkk (2018) B+      TB  B-            

11. Yopi dan Amrie (2017)          B+   B TB   
    

12. Mayarisa O (2017)    B- B- B- B+    TB    B+      

13. Aminah, dkk (2017)    B  TB TB   B  TB         

14. Deddy D, dkk (2016)    TB TB TB     B     B TB    
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Keterangan : 

X1 Capital Intensity 

X2 Corporate Social Responsibility 

X3 Responsibility 

X4 Profitabilitas 

X5 Sales Growth 

X6 Ukuran Perusahaan 

X7 Laverage 

X8 Likuiditas 

X9 Inventory Intensity 

X10 Political Connection 

X11 Komite Audit 

X12 Fixed Asset Intensity 

X13 Foreign Activity 

X14 Real Earnings Management 

X15 Karakter Eksekutif 

X16 Proporsi Komisaris Independen 

X17 Proporsi Kepemilikan Institusional 

X18 Dewan Komisaris 

X19 Return On Assets 

X20 Size 
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2.2 Landasan Teori 

Sebagai dasar dan alat pendukung penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Capital Intensity, Political Connection, Komite Audit dan Inventory Intensity  

Terhadap Tax Avoidance” maka akan diuraikan teori-teori yang berkaitan 

dengan topik penelitian. 

 

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) menyatakan akan 

terjadi masalah jika ada pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan, 

yaitu terjadi adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai 

dengan keinginan atau kepentingan prinsipalnya. Masalah yang timbul ini 

biasanya disebut dengan agency problem atau masalah agensi. Salah satu masalah 

dari masalah keagenan adalah suatu keputusan manajer untuk melakukan 

penghindaran pajak. Penghematan pajak melalui tax avoidance merupakan 

sumber pendanaan murah bagi perusahaan dan manfaat tax avoidance secara 

ekonomi cukup besar. Manajer membuat keputusan tersebut guna mengimbangi 

keinginan pemilik perusahaan yang mana ingin mendapatkan laba semaksimalkan 

mungkin demi untuk memaksimalkan laba perusahaannya.  

Permasalahan keagenan akan semakin berdampak cukup besar ketika 

pihak principal tidak melakukan pengawasan secara berskala terhadap kinerja 

manajemen, hal seperti ini dapat mengancam keberlangsungan perusahaan. Oleh 

karena hal ini, dibutuhkan pengawasan yang teratur, efisien, dan optimal oleh 

pihak principal terhadap kinerja manajemen kedepannya. Teori ini 
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mengasumsikan bahwasannya semua individu bertindak sesuai kepentingan 

dirinya sendiri, principal akan menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya 

dalam mencari laba yang besar untuk dialokasikan pada pembagian deviden. 

 

 

2.2.2   Tax Avoidance 

Tax avoidance merupakan upaya meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar hukum. Tax avoidance biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan 

karena perusahaan ingin berusaha meminimalkannya beban pajak untuk 

meningkatkan profitabilitas dan arus kas (Solihin et al., 2020). Pajak merupakan 

salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi 

penyelenggaraannya pembangunan nasional, sekaligus menjadi unsur utama 

penunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan dan 

sebagai penyedia fasilitas umum, sehingga pajak dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Maula et al., 2019). Peran pembayar pajak dalam 

sistem pemungutan pajak akan menentukan pencapaian rencana penerimaan 

pajak. Walaupun jumlah pembayar pajak meningkat selama beberapa tahun dapat 

menimbulkan penghambatan upaya peningkatan pajak yang mana rasio yang 

menjadi hambatannya adalah kepatuhan pajak. Bagi masyarakat, pajak menjadi 

beban karena dikurangi penghasilan mereka dan mereka tidak mendapatkan 

langsung hadiah saat membayar pajak. Hal ini merupakan faktor penyebab banyak 

dan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Fauzan et al., 2019). 

Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi dan 

menghindari pajak dengan hati-hati serta tidak melanggar peraturan perpajakan 
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secara hukum (Safii et al., 2019). Praktik penghindaran pajak menyebabkan 

banyak kerugian bagi negara hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun dari 

pendapatan negara sektor pajak. Adanya penurunan pajak penerimaan pajak akan 

menghambat pembangunan yang telah direncanakan. Masyarakat menilai 

penghindaran pajak sebagai tindakan yang sangat merugikan bagi kepentingan 

bersama. Masyarakat menilai seharusnya perusahaan dapat berperan besar dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas melalui pembayaran pajak. Sektor 

perusahaan yang berpotensi dan terkadang melakukan tindakan penghindaran 

pajak (Prapitasari & Safrida, 2019). 12 indikator pengukuran tax avoidance 

menurut Hanlon & Heitzman (2010): 

Tabel 2. 2 

Pengukuran Tax Avoidance 

No. Pengukuran Cara Perhitungan 

1. GAAP ETR 
𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑣𝑜𝑖𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

2. Current ETR 
𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

3. Cash ETR 
𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

4. 
Long-run 

cash ETR 

∑(𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑑)

∑(𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑒)
  

5. 
ETR 

Differential 
Statutory ETR-GAAP ETR 

6. DTAX 
Error term from the following regression: ETR 

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

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

– (NOLt – NOLt-1)) 
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No. Pengukuran Cara Perhitungan 

8. 
Temporary 

BTD 
Deferred tax expanse/U.S.STR 

9. 
Abnormal 

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

10. 
Unrecognized 

tax benefits 
Disclosed amount post-FIN48 

11. 
Tax shelter 

activity 

Indicator variable for firms accused of engaging in a tax 

shelter 

12. 
Marginal tax 

rate 
Simulatet marginal tax rate 

 

2.2.3  Capital Intensity  

 Sholeha (2019), menyatakan capital intensity merupakan perbandingan 

jumlah aset tetap perusahaan terhadap total aset perusahaan. Proporsi aset tetap 

terhadap total aset perusahaan dapat diketahui dengan melihat rasio intensitas aset 

tetap perusahaan. Beban penyusutan dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai 

pengurang beban pajak. Menurut Artinasari & Mildawati (2018), capital intensity  

menunjukan seberapa besar nya suatu perusahaan menginvestasikan asetnya 

dalam bentuk aset tetap. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat 

efisiensi suatu perusaahan tersebut dalam menggunakan aktivanya untuk 

menghasilkan penjualan. Capital intensity didefinisikan sebagai rasio antara aset 

tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aset. Pemilihan 

investasi dalam bentuk aset tetap digunakan oleh perusahaan untuk berproduksi 

dalam meningkatkan laba perusahaan.  
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2.2.4  Political Connection 

 Political connection merupakan akses perusahaan yang memiliki 

kemudahan didalam pemerintahan contohnya seperti risiko pemeriksaan pajak 

yang rendah. Hubungan yang membuat segala urusan atau kegiatan mengenai 

ketatanegaraan atau kenegaraan dilancarkan atau dimudahkan. Hubungan tersebut 

membuat ilmu politik dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu 

keduanya akan tetap saling mempengaruhi. Perusahaan yang memiliki kedekatan 

antar politik atau pemerintahan memiliki cara-cara tertentu untuk memiliki ikatan. 

Perusahaan dapat dikatakan memiliki koneksi politik apabila salah satu atau lebih 

pimpinan merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki hubungan dekat 

dengan politikus. Hubungan dengan yang dimaksud meliputi: a.) Pimpinan 

perusahaan memiliki hubungan pertemanan dengan kepala negara, menteri, atau 

anggota parlmen, partai politik, b.) Koneksi dengan pejabat yang pernah menjabat 

sebagai kepala negara atau perdana menteri pada periode sebelumnya, c.) 

Perusahaan yang terlibat secara langsung dengan dunia politik (Safii et al., 2019). 

Menurut Ferdiawan & Firmansyah (2017), perusahaan yang memiliki 

koneksi politik cenderung membayar pajak lebih rendah (tax discount). Literatur 

ekonomi politik menunjukkan bahwa koneksi politik merupakan valuable 

resource untuk sebuah perusahaan. Koneksi politik dianggap bernilai karena dapat 

menghadirkan beberapa manfaat, seperti adanya preferensi akses untuk kredit, 

perlindungan terhadap aturan, preferensi dalam memperoleh bantuan pemerintah 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 =
Total 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

Total 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
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dalam kesulitan keuangan, adanya akses legislasi, dan kurang nya tekanan pasar 

untuk transparansi publik, kecenderungan yang tinggi untuk dibantu secara 

finansial/corporate bail out, sampai rendahnya kemungkinan pemeriksaan pajak 

dan pengurangan sanksi pajak. Adanya kemudahan tersebut menjadi landasan 

positif untuk mendapatkan preferensi tertentu dalam bidang pajak, seperti 

pengawasan yang longgar dan rendahnya probability of detection dalam 

pemeriksaan pajak seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

nomor PMK-71/PMK.03/2010 bahwa salah satu kriteria Pengusaha Kena Pajak 

berisiko rendah adalah Wajib Pajak yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Menurut 

Prapitasari & Safrida (2019), penentuan kepemilikan pemerintah digunakan 

variabel dummy untuk mengkuantitatifkan data kualitatif dengan memberi angka 1 

untuk perusahaan yang memiliki koneksi politik dan nilai 0 jika tidak memiliki 

koneksi politik. 

 

2.2.5 Komite Audit 

Komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) yaitu suatu 

komite yang bekerja secara profesional dan independen dan dibantu oleh dewan 

komisaris sehingga dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat 

fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi 

pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, 

pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-

perusahaan (Dewi, 2019). Komite audit merupakan alat yang efektif untuk 
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melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan 

meningkatkan kualitas pengungkapan suatu perusahaan. Fungsi komite audit 

secara efektif memungkinkan kontrol yang lebih baik atas laporan dan dukungan 

perusahaan dan tata kelola keuangan perusahaaan yang baik (Fauzan et al., 2019). 

Komite audit mempunyai peran dalam membantu dewan komisaris melakukan 

monitoring serta memberi pertimbangan kepada manajamen pada pengendalian 

intern yang berlangsung didalam perusahaan agar tidak terjadi asimetri informasi 

(Pitaloka & Aryani, 2019). Komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk 

oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan 

oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan 

oleh dewan komisaris. Komite sendiri bertugas membantu melakukan 

pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi 

direksi dalam pengelolaan suatu perusahaan. Menurut Oktamawati (2017), 

indikator yang digunakan untuk mengukur komite audit dirumuskan sebagai 

berikut : 

𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 = ∑ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 

 Menurut Fauzan et al., (2019) indikator yang digunakan untuk mengukur 

komite audit dirumuskan sebagai berikut: 

Komite Audit diluar Komisaris Independen

Seluruh Komite Audit Perusahaan
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2.2.6 Inventory Intensity 

 Inventory intensity adalah seberapa banyak perusahaan berinvestasi dalam 

persediaan. Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan dengan jumlah yang 

besar maka akan menyebabkan terbentuknya beban atau biaya pemeliharaan dan 

penyimpanan persediaan yang besar pula untuk mengatur persediaan tersebut, hal 

ini menurunkan laba perusahaan (Artinasari & Mildawati, 2018). Semakin besar 

total persediaan, semakin tinggi harga pokok persediaan, dimana perhitungan 

harga pokok nya persediaan dapat menjadi pengurang laba sehingga profitabilitas 

perusahaan juga akan menurun. Pada saat profitabilitas menurun, itu akan diikuti 

dengan penurunan dalam jumlah pajak yang terutang oleh perusahaan sehingga 

tarif pajak efektif ditanggung perusahaan juga mengalami penurunan. Penurunan 

CETR menunjukkan bahwa tax avoidance semakin meningkat (Nugrahadi & 

Rinaldi, 2021).  

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

 

 

2.2.7  Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance 

Capital intensity menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang 

diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Intensitas dari aset tetap dapat digunakan 

sebagai pengurang pajak dan sebagai akibat dari depresiasi yang muncul dari aset 

tetap setiap tahunnya. Sehingga aset tetap berpengaruh sebagai pengurang beban 

pajak. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran yang dibayarkan 
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perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Maka 

dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan 

semakin pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena 

pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil. 

Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara agent dan 

principal yang memiliki kepentingan berbeda dimana di dalam memutuskan 

untuk berinvestasi atau membeli aset tetap, wewenang bisa dilakukan antara 

pemangku kepentingan (pemilik) atau oleh manajemen (agent). Dalam 

memutuskannya dapat timbul konflik antara pemangku kepentingan dengan 

manajemen karena pemangku kepentingan cenderung berhati-hati karena aset 

tetap nilainya tidak kecil, sedangkan manajemen menginginkan dapat lebih 

banyak besar di dalam pembelian aset tetap karena depresiasi dalam aset tetap 

dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). 

Hasil penelitian terdahulu (Artinasari & Mildawati, 2018) tentang 

pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance yaitu berpengaruh. Hal ini 

menunjukkan pengaruh tersebut artinya semakin tinggi capital intensity 

perusahaan makan semakin tinggi tax avoidance perusahaan. 

 

2.2.8  Pengaruh Political Connection terhadap Tax Avoidance 

Political connection adalah  hubungan antara beberapa pihak yang saling 

menguntungkan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan 

dalam politik. Political connection atau koneksi politik sering dimanfaatkan untuk 

memperoleh perlakuan istimewa atas kedekatan top management dengan politisi 
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atau pemerintah. Memiliki koneksi politik membuat perusahaan memperoleh 

perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko 

pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam 

menerapkan tax planning yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan. 

Kehilangan investor akibat penurunan transparansi laporan keuangan dapat 

digantikan dengan peran pemerintah sebagai penyandang dana utama. Selain itu, 

perusahaan yang memiliki koneksi dengan pemerintah yang sedang berkuasa 

terbukti memiliki tingkat tax avoidance yang signifikan tinggi jika dibandingkan 

denganperusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik. 

Berdasarkan teori keagenan petinggi perusahaan selaku principal yang 

meiliki hubungan dengan pemerintah atau partai politik berusaha untuk 

mendapatkan kepercayaan lebih bahwa perusahaan yang dipimpinannya selalu 

mematuhi peraturan dan regulasi pajak yang diberikan pemerintah, tentunya hal 

ini juga akan mempengaruhi penilai dari pemerintah terhadap perusahaan, maka 

dari itu petinggi perusahaan tidak serta merta menggunakan hubungannya dengan 

pemerintah atau partai politik untuk melakukan penghindaran pajak. Manajemen 

sebagai pihak agen menggunakan hubungan politik tersebut sebagai sumber yang 

sangat berharga bagi perusahaan karena dengan terkoneksinya perusahaan dengan 

politik dipercaya dapat menghindari pemeriksaan pajak, sehingga memberikan 

peluang perusahaan untuk melakukan tax avoidance untuk memaksimalkan laba. 

Hasil dari penelitian sebelumnya (Safii et al., 2019) menunjukkan political 

connection berpengaruh terhadap tax avoidance.  

 



43 
 

 
 

 

2.2.9  Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance  

Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur corporate 

governance perusahaan publik sejak direkomendasikan corporate governance di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Komite audit adalah salah satu bagian dari 

manajemen perushaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan 

kebijakan perusahaan. Anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi 

atau keuangan akan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dengan cara 

menghindari atau mengurangi risiko deteksi, sehingga dapat  memberikan saran 

yang berguna terkait penghindaran pajak dalam penelitian (Mulyani et al., 2018). 

Bagi investor, dengan adanya komite audit ini membuat perusahaan memiliki nilai 

tambah sebab investor merasa aman jika mereka berinvestasi di perusahaan 

tersebut sehingga komite audit haruslah memiliki keahlian dalam bidang 

akuntansi dan keuangan serta pengalaman yang banyak. Keahlian ini sangat 

dibutuhkan karena berfungsi untuk menerapkan kebijakan tax avoidance dalam 

perusahaan dapat berkurang karena tingkat pengawasan dalam perusahaan 

semakin meningkat. Hubungan antara komite audit dengan tax avoidance dapat 

ditemukan dalam penelitian sebelumnya. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulyani et al., (2018) 

menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak. Berdasarkan teori dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, 

diperkirakan terdapat hubungan antara komite audit dengan penghindaran pajak. 
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Hasil dari penelitian Safii et al. (2019) dan Cahyono et al. (2016) komite audit 

berpengaruh terhadap tax avoidance. 

 

2.2.10  Pengaruh Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance 

 Inventory intensity atau intensitas persediaan merupakan aset perusahaan 

yang diproksikan dengan membandingkan antara total persediaan dengan total 

aset yang dimilki oleh perusahaan. Sehingga inventory intensity menggambarkan 

seberapa besar aset perusahaan yang di investasikan dalam bentuk persediaan. 

Investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk persediaan ini akan 

menyababkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas persediaan 

sehingga mengakibatkan beban perusahaan akan meningkat dan dapat 

menurunkan laba. Selain itu, ketika beban pokok penjualan juga muncul 

bersamaan dengan konsep penandingan ketika terjadi penjualan, yang dalam hal 

ini sifatnya merupakan deductible expense. Dengan demikian akan memperkecil 

laba fiskal dan beban pajak perusahaan. Penelitian Nugrahadi & Rinaldi (2021) 

menyatakan bahwasannya capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pada sub bab ini memberikan gambaran alur hubungan variabel yang ada 

akan dilakukan penelitian berdasarkan landasan teori atau penelitian terdahulu 

yang telah dirujuk. Sebagaimana akan digambarkan kerangka pemikiran 

penelitian sekarang pada gambar 2.1. 
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Gambar 2. 1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.4.      Hipotesis Penelitian 

 

 Hipotesis penelitian merupakan suatu prediksi dari sebuah penelitian. 

Dapat disimpulkan berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis pada 

penelitian ini yaitu: 

H1 : Capital Intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance 

H2 : Political Connection berpengaruh positif terhadap tax avoidance 

H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance 

H4 : Inventory Intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance 
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