
 
 

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, 

INTENSITAS ASET TETAP, DAN PERTUMBUHAN                

PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar                        

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019) 

 

 

 

 

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1 

Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  

 

 

 

Oleh: 

SALSABILA SHAFA QORISU 

B 200 170 210 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2021 



i 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, 

INTENSITAS ASET TETAP, DAN PERTUMBUHAN                

PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar                        

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019) 

 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

SALSABILA SHAFA QORISU 

B 200 170 210 

 
 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui oleh: 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

 

Dra. Nursiam., M.H., Ak., C.A 

NIDN. 0624096401 

 

 

 



ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, 

INTENSITAS ASET TETAP, DAN PERTUMBUHAN                

PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar                        

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019) 

 

 

Yang ditulis oleh:  

 

SALSABILA SHAFA QORISU 

B 200 170 210 

 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Pada hari: …………………… 

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

 

 

Dewan Penguji: 

1. Dra. Nursiam., M.H., Ak., C.A    (   ) 

    (Ketua Dewan Penguji) 

 

2.        (   ) 

    (Anggota I Dewan Penguji) 

 

3.        (   ) 

    (Anggota II Dewan Penguji) 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

 

Dr. Syamsudin, MM 

NIDN. 0017025701 

 



iii 
 

PERNYATAAN 

 

 

 

Dengan ini saya  menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 

diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka,. 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyatana di atas, maka 

akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 

 

 

 

 

Surakarta,  14 Agustus 2021 

Penulis 

 

 

 

 

SALSABILA SHAFA QORISU 

B 200 170 210 



1 
 

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, 

INTENSITAS ASET TETAP, DAN PERTUMBUHAN                

PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar                        

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate governance, 

profitabilitas, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax 

avoidance perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan variabel independen Corporate 

Governance yang diukur menggunakan kepemilikan institusional, jumlah dewan 

komisaris, dan jumlah komite audit, Profitabilitas, Intensitas aset tetap, dan 

Pertumbuhan penjualan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah tax 

avoidance. Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling. Dengan 

metode tersebut diperoleh sampel akhir sebanyak 266 perusahaan. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Data 

dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website BEI 

dan website masing-masing perusahaan. Model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 26. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan 

berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan corporate governance dan 

intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019. 

 

Kata kunci : corprate governance, profitabilitas, intensitas aset tetap, 

pertumbuhan penjualan, tax avoidance 

 

Abstract 

 

This study aims to analize the effect od corporate governance, profitability, fixed 

asset intensity, and sales growth on the tax avoidance of manufacturing companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019. This study uses the 

independent variable corporate governance which is measured using institutional 

ownership, the number of the board of commissioners, and the number of audit 

committees, profitability, fixed asset intensity, and sales growth. While the 

dependent variable used is tax avoidance. Data collection using purposive 

sampling method. With this method, a final sample of 266 companies was 

obtained. The approach used in this research is a quantitative approach. The data 

in this study are secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange 

website and website of each company. The regression model used in this study is 

a multiple linier regression model with the help of SPSS 26. The results show that 

profitability and sales growth affect tax avoidance, while corporate governance 

and fixed asset intensity have no effect on tax avoidance in manufacturing 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019. 
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Keywords : Corporate governance, profitability, fixed asset intensity, sales 

growth, tax avoidance 

 

1. PENDAHULUAN 

Perekonomian suatu negara dianggap baik jika pendapatan negara tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kegiatan ekonomi stabil serta 

tingkat inflasi yang rendah. Sumber pendapatan negara yang terbesar adalah 

pajak. Dalam upaya perkembangan di Indonesia pembangunan suatu negara 

memerlukan daya yang besar untuk meningkatkan perekonomian nasional. 

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 (2013:2) Pajak 

merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang menjadi andalan 

pemasukan negara bersumber dari perusahaan-perusahaan besar seperti 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti industri umum, 

industri properti, manifaktur, industri infrastruktur.   

Indonesia memiliki rasio pajak kisaran 11,6% yang mana masih sangat rendah  

dibanding tax ration rata-rata lower middle income country yang sebesar 17,7%. 

penyebab tax ratio Indonesia masih dibawah tax ratio rata-rata lower middle 

income country dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk 

membayar pajak yang ditanggungkan.  

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assesment 

yang artinya wajib pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar 

dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakkannya. Penerapan sistem self 

assesment ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak atau salah 

satunya perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan 

cara menekan biaya perusahaan, termasuk didalamnya beban pajak.  

Tax avoidance merupakan tindakan yang umum dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan besar agar tidak terlalu besar beban pajak yang dibayar. Tax 
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Avoidance merupakan hal yang unik dan rumit, karena tindakan tax avoidance 

tidak melanggar hukum, akan tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah karena 

pendapatan negara akan berkurang sehingga tidak dapat mengurangi defisit 

anggaran dan ketergantungan akan bantuan pinjaman dana dari luar negeri. 

Aktivitas tax avoidance dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi diantaranya adalah Corporate Governance, Profitabilitas, 

Intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan. 

 Faktor yang sering terlibat dalam tindakan Tax Avoidance adalah  Corporate 

Governance. Menurut Friese, Link dan Mayer (2006) sebuah perusahaan adalah 

wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur corporate 

governance mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

pajaknya. Lemahnya Corporate Governance mempengaruhi  salah satunya 

ditandai dengan ketidakefektifan peran manajer sebagai pengelola perusahaan 

(Mallin 2007).  

Profitabilitas dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba pada suatu periode. Profitabilitas merupakan salah satu 

pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

profitabilitas yang baik maka akan memiliki nilai effective tax rates (ETR) yang 

lebih tinggi (Anderson & Reeb., 2003). Profitabilitas diproksikan return on assets 

(ROA) sebagai alat ukur, ROA dapat mengukur sejauh mana efektivitas 

perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber  daya yang dimiliki, semakin 

tinggi nilai ROA semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik 

pengelolaan aset suatu perusahaan.  

Selain Corporate Governance dan Profitabilitas, ada salah satu celah yang 

dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan tax avoidance yaitu 

Intensitas kepemilikan aset tetap karena terdapat beban depresiasi yang melekat 

pada aset tetap, dan beban depresiasi tersebut akan menjadi pengurang terhadap 

pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban depresiasi dapat menambah 

total beban yang kemudian mengurangi laba bruto sehingga laba yang terkena 

pajak akan lebih kecil dengan adanya beban depresisi tersebut dan pajak yang 

terutang akan lebih sedikit.  
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Penjualan memiliki pengaruh terhadap perusahaan, karena penjualan yang 

dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, apabila 

penjualan terus meningkat maka aset pun harus ditambah. Perusahaan harus 

melihat total penjualan pada tahun sebelumnya agar dapat mengoptimalkan 

sumber daya yang ada dengan baik. Pertumbuhan Penjualan atau Sales Growth 

adalah jumlah penjualan yang meningkat, dengan melihat penjualan dari tahun 

sebelumnya perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan 

diperoleh. Peningkatan penjualan pada suatu perusahaan akan mempengaruhi 

profit perusahaan semakin besar, perusahaan yang memiliki laba terus meningkat 

akan dikenakan pajak yang besar juga sehingga memungkinkan perusahaan untuk 

melakukan praktik tax avoidance. 

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Shinta Meilina Purwanti dan 

Listya Sugiyarti (2017) menunjukkan bahwa Intensitas aset tetap, pertumbuhan 

penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. namun dalam 

penelitian Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, Endang Masitoh (2018) 

menunjukkan bahwa variabel profitability, sales growth tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance. Penelitian lain yang dilakukan Nuralifmida Ayu Annisa 

dan Lulus Kurniasih (2012) menunjukkan bahwa variabel corporate governance 

yang diproksikan kualitas audit dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

tax avoidance. Penilitian yang dilakukan Rigit Asanjaya Akbar menunjukkan 

hasil yang sama bahwa corporate governance yang terdiri dari proporsi dewan 

komisaris, kualitas audit, berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

Penelitian dengan hasil yang sama selanjutnya yaitu Ika Surya Martsila dan 

Wahyu Meiranto (2013) dengan hasil menunjukkan corporate governance 

berpengaruh terhadap keuangan perusahaan. Ririh Atrisna Ganiswari (2019) 

dengan hasil variabel profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Variabel 

profitabilitas dan pertumbuhan penjualan pada penilitian Ida Ayu Rosa Dewinta 

dan Putu Ery Setiawan (2016)  berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.  

Berdasarkan uraian diatas, penelitian-penelitian sebelumnya masih 

menunjukkan perbedaan hasil penelitian, sehingga peneliti melakukan penelitian 

yang berjudul : Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Intensitas Aset 
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Tetap, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018). 

 

2. METODE 

Penelitian  ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pengujian 

hipotesis. Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 

2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Adapun  

kriteria yang digunakan penulis dalam sampel penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Perusahaan manufaktur yang secara konsisten melaporkan laporan 

keuangan selama periode 2016 sampai dengan tahun 2019, perusahaan yang 

memiliki kelengkapan data mengenai variabel yang akan diteliti tersedia dalam 

laporan keungan tahunan yang diterbitkan pada periode 2016 sampai dengan 

tahun 2019, perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dalam mata uang 

rupiah, dan perusahaan yang memperoleh laba secara konsisten selama periode 

2016 sampai dengan tahun 2019. 

Variabel dependen penelitian ini adalah tax avoidance (TA), sedangkan 

variabel independen penelitian adalah kepemilikan institusional, struktur dewan 

komisaris, komite audit, profitabilitas, intensitas aset tetap dan pertumbuhan 

penjualan. Pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini dihitung melalui ETR. 

ETR dihitung berdasarkan perhitungan tarif pajak pasa perusahaan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil 

Penelitian  ini menggunakan data  sekunder berupa laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2016-2019 yang telah dipublikasikan dan diakses situs resmi www.idx.co.id . 

Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Adapun kriteria 

yang digunakan penulis dalam sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel 

No Keterangan Jumlah 

http://www.idx.co.id/
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Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2016-2019.  
768 

1 

Perusahaan manufaktur yang tidak konsisten melaporkan 

laporan keuangan tahun 2016-2019 secara berturut-turut yang 

diakses melalui website BEI atau website perusahaan.  

 (216) 

2 

Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data mengenai 

variabel yang akan diteliti tersedia dalam laporan keuangan 

tahunan yang diterbitkan pada periode 2016-2019 

 (8) 

3 
Perusahaan tidak yang menerbitkan laporan tahunan dalam 

mata uang rupiah. 
(88) 

4 
Perusahaan yang tidak memperoleh laba secara konsisten 

selama periode 2016-2019. 
     (164) 

Jumlah perusahaan sampel 292 

Data outlier selama waktu pengolahans 26 

Total sampel penelitian 266 

(Sumber: www.idx.co.id, 2021) 

Tabel 2. Statistik Deskriptif 

Variabel 

 
N Minimum Maksimum Mean 

Standar 

Deviasi 

Kepemilikan 

Institusional 266 0,05098 0,9971 0,7044097 0,18604709 

Dewan 

komisaris 

Independen 

266 0,14286      0,8000 0,4040936 0,11066005 

Komite 

Audit 266 2,0000 5,0000 3,048872 0,27721432 

Profitabilitas 
266 0,00053 0,58951 0,0878273 0,09060151 

Intensitas 

Aset Tetap 266 0,02112 1,14309 0,3538522 0,17899261 

      

Pertumbuhan 

Penjualan 266 -0,89076 0,85887 0,0797437 0,15752170 

 

Hasil perhitungan statistik  deskriptif Tax Avoidance memiliki nilai 

minimum sebesar 0,00026 yaitu PT. ATMINDO, Tbk tahun 2016 dan nilai 

maksimum sebesar 0,81462 yaitu PT. Sekar Bumi, Tbk tahun 2019. Nilai rata-rata 

(mean) yang dimiliki sebesar 0,2642752 dengan standar deviasi 0,09391169. Tax 

http://www.idx.co.id/
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Avoidance yang diukur dengan  effective tax rate (ETR) menunjukkan rata-rata 

sebesar 0,26427. Hal ini berarti bahwa perusahaan mencatatkan pajak yang 

dibebankan kepada perusahaan sampel rata-rata sebesar 26,42% dari jumlah 

pendapatan sebelum pajak pada perusahaan sampel.  

Kepemilikan Institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,05098 yang 

dimiliki oleh PT. Wismilak Inti Makmur, Tbk tahun 2019 dan nilai maksimum 

sebesar 0,9971 yaitu PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk tahun 2019. Nilai rata-rata 

(mean) yang diperoleh yaitu sebesar 0,7044097 dengan standar deviasi sebesar 

0,18604700. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,70440 yang menunjukkan bahwa 

rata-rata Kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2016-2019 adalah sebesar 70,44%  atau 

cukup tinggi. Artinya setiap 100% total saham yang beredar pada sampel 

perusahaan, terdapat 70,44% saham yang dimiliki oleh pihak institusional dari 

jumlah total saham yang beredar . Nilai standar deviasi 18,60%  lebih rendah dari 

nilai rata-rata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran kepemilikan 

institusional tergolong baik.  

Dewan komisaris Independen memiliki nilai minimum sebesar 0,14286 

yang dimiliki oleh PT Indocement Tunggal Prakasa, Tbk tahun 2016 dan nilai 

maksimum sebesar 0,8000 yaitu PT. Uniliver, Tbk tahun 2016. Nilai rata-rata 

(mean) yang diperoleh yaitu sebesar 0,4040936  dengan standar deviasi sebesar 

0,11066005. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,40409 yang menunjukkan bahwa 

rata-rata presentase dewan komisaris independen pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019 sebesar 

40,40% dari total kepemilikan saham yang dijadikan sampel penelitian. Nilai 

standar deviasi adalah 11,06%  lebih rendah dari nilai rata-rata. Sehingga dapat 

disimpulkakan bahwa nilai rata-rata perusahaan dikatakan baik, karena rata-rata 

memiliki dewan komisaris independen dengan proporsi sekurang-kurangnya 30% 

sesuai dengan aturan BEI. 

Komite audit memiliki nilai minimum sebesar 2,0000 dan nilai maksimum 

sebesar 5,0000. Nilai rata-rata (mean) yang diperoleh yaitu sebesar 3,0488722 

dengan standar deviasi sebesar 0,27721432. Nilai ini lebih rendah dibandingkan 
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dengan rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari jumlah komite audit 

tergolong baik.  

Profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 0,00053 yang dimiliki oleh 

PT Sekar Bumi, Tbk tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 0,58951 yaitu PT. 

Primarindo Asia Infrastructure, Tbk tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) yang 

diperoleh yaitu sebesar 0,08782 dengan standar deviasi sebesar 0,090601.  Nilai 

rata-rata (mean) lebih kecil dari standar devisi yaitu 0,08782 < 0,09060, hal ini 

berarti bahwa sebaran profitabilitas tidak baik.  

Intensitas aset tetap memiliki nilai minimum sebesar 0,02112 yang 

dimiliki PT. MERCK Tbk tahun 2019, dan nilai maksimum sebesar 1,14309 yaitu 

PT Chitose Internasional Tbk tahun 2016. Nilai rata-rata (mean) yang diperoleh 

yaitu sebesar 0,35385 dengan standar deviasi sebesar 0,17899. Nilai rata-rata 

intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan sebesar 35,38% dari total intensitas 

aset tetap yang dijadikan sampel penelitian. Nilai standar deviasi sebesar 0,17899 

lebih rendah dari nilai rata-rata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran 

Intensitas aset tetap sudah merata karena standar deviasinya mendekati 0.  

Pertumbuhan penjualan  memiliki nilai minimum sebesar -0,89076 yang 

dimiliki oleh PT. Astra Otoparts, Tbk tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 

0,85887 yaitu PT. Alkasa Industrindo, Tbk tahun 2018. Nilai rata-rata (mean) 

yang di peroleh yaitu sebesar 0,07974 dengan standar deviasi sebesar 0.15752. 

Nilai rata-rata (mean) lebih kecil dari standar deviasi yaitu 0,07974 < 0,15752, hal 

ini berarti bahwa sebaran pertumbuhan penjualan tidak baik. 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi normal 

atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji CLT (Central 

Limit Theorem) yaitu jika jumlah observasi cukup besar (n > 30), maka asumsi 

normalitas dapat diabaikan (Gujarati, 2003). Penelitian ini dengan jumlah n 

sebesar 266 > 30. Hal ini menunjukkan bahwa data dapat dikatakan terdistribusi 

normal dan dapat disebut sampel besar. 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Collinearity Statistics Keterangan 
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Tolerance VIF 

Kepemilikan 

institusional 
0,972 1,029 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Dewan 

komisaris 

Independen 

0,901 1,110 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Komite audit 0,989 1,011 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Profitabilitas 0,897 1,115 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Intensitas aset 

tetap 
0,999 1.001 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Pertumbuhan 

penjualan 
0,993 1,007 Tidak terjadi Multikolinearitas 

(Sumber : data sekunder, diolah, 2021) 

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel independen 

memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) < 10, maka 

dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen pada model persamaan 

yang digunakan penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

  

Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -0,00748 

Cases < Test Value 133 

Cases >= Test Value 133 

Total Cases 266 

Number of Runs 121 

Z -1,597 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,110 

 

Output Runs Test di atas terlihat bahwa nilai test –0,00748 sedangkan nilai 

probabilitasnya adalah 0,110. Untuk menyimpulkan apakah terjadi gejala 

autokorelasi atau tidak maka nilai test dibandingkan dengan tabel atau nilai 

probabilitasnya dibandingkan dengan nilai alpha. Berdasarkan output tersebut 

diperoleh nilai probabilitasnya sebesar 0,110 dimana lebih besar dari 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 
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Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Signifikansi Keterangan 

Kepemilikan 

institusional 
0,396 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Dewan Komisaris 

Independen 
0,913 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Komite audit 0,114 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Profitabilitas 0,660 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Intensitas aset tetap 0,813 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Pertumbuhan penjualan 0,265 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

 

(Sumber : data sekunder, diolah 2021) 

 

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji rank spearman pada Tabel 5 di 

atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi 

lebih dari 0,05 atau 5%, maka dapat diartikan bahwa model regresi terbebas dari 

ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan yang lain atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian hasil regresi di atas dapat dilakukan 

atau dilanjutkan.  

Tabel 6. Hasil Model Regresi 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 

Standar 

Error 
thitung Signifikansi 

Konstanta 0,071 0,106 2,369 0,019 

Kepemilikan institusional 0,031 0,153 -0,390 0,697 

Dewan Komisaris 

Independen 0,053 
0,128 

0,879 0,380 

Komite Audit 0,020 0,072 1,669 0,096 

Profitabilitas 0,065  -2,508 0,013 

Intensitas Aset Tetap 0,031  0,582 0,561 

Pertumbuhan penjualan 0,036  -3,596 0,000  

Hasil pengujian model regresi di atas diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut: 

                                               
                       

3.2. Uji Hipotesis  
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Berdasarkan tabel diatas maka nilai F (3,695) dengan Sig. 0.002 lebih 

kecil dari tingkat kesalahan alpha  (0.05), sehingga  variabel kepemilikan 

institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, profitabilitas, intensitas aset 

tetap dan pertumbuhan penjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tax 

avoidance (TA).   

Tabel 7. Uji Statistik t 

Variabel t Signifikansi Keterangan 

Dewan Komisaris 

Independen 0,053 0,380 

H2 tidak signifikan 

Komite Audit 0,020 0,096 
H3 tidak signifikan 

Profitabilitas 0,065 0,013 
H4 signifikan 

Intensitas Aset Tetap 0,031 0,561 H2 tidak signifikan 

Pertumbuhan penjualan 0,036 0,000  H3 signifikan 

 

Berdasarkan  uji statistik   diketahui  bahwa  variabel  kepemilikan 

institusional mempunyai sisgnifikansi lebih besar dari tingkat signifikan yang  

telah ditetapkan yaitu 0.697 > 0.05.  Berdasarkan data  tersebut dapat diartikan 

bahwa variabel kepemilikan institusional tidak  berpengaruh terhadap tax 

avoidance  

Hipotesis kedua diketahui  variabel  dewan komisaris independen 

mempunyai sisgnifikansi lebih besar dari tingkat signifikan yang  telah ditetapkan 

yaitu 0.380 > 0.05.  Berdasarkan data  tersebut dapat diartikan bahwa variabel 

dewan komisaris independen tidak  berpengaruh terhadap tax avoidance.  

Hipotesis ketiga diketahui  variabel  komite audit mempunyai sisgnifikansi 

lebih besar dari tingkat signifikan yang  telah ditetapkan yaitu 0.096 > 0.05.  

Berdasarkan data  tersebut dapat diartikan bahwa variabel dewan komite audit 

tidak  berpengaruh terhadap tax avoidance.  

Hipotesis keempat diketahui  variabel  komite audit mempunyai 

sisgnifikansi lebih besar dari tingkat signifikan yang  telah ditetapkan yaitu 0.096 

> 0.05.  Berdasarkan data  tersebut dapat diartikan bahwa variabel komite audit 

tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.  

Hipotesis keempat diketahui variabel  profitabilitas mempunyai 

sisgnifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan yang  telah ditetapkan yaitu 0.013 



 
 

12 

 
 

< 0.05.  Berdasarkan data  tersebut dapat diartikan bahwa variabel profitabilitas 

berpengaruh terhadap tax avoidance.  

Hipotesis kelima diketahui  variabel  intensitas aktiva tetap mempunyai 

sisgnifikansi lebih besar dari tingkat signifikan yang  telah ditetapkan yaitu 0.561 

> 0.05.  Berdasarkan data  tersebut dapat diartikan bahwa variabel intensitas 

aktiva tetap tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.  

Hipotesis keenam diketahui variabel pertumbuhan penjualan mempunyai 

sisgnifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan yang  telah ditetapkan yaitu 0.000 

< 0.05.  Berdasarkan data  tersebut dapat diartikan bahwa variabel pertumbuhan 

penjualan berpengaruh terhadap tax avoidance.  

Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas maka  adjusted R
2
  diperoleh  nilai  

sebesar 0.058.  Hal  ini  berarti  bahwa  variabel  tax avoidance  dapat  dijelaskan  

oleh variabel  kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, 

profitabilitas, intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan 5,8%. Sedangkan 

sisanya 94.2% dijelaskan oleh variabel  lain yang  tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini.  

 

3.3. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji kepemilikan institusional menunjukkan nilai 

koefisien 0,031 dengan tingkat signifikansi 0,697 dapat diambil kesimpulan 

bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance. Tidak adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax 

avoidance, berarti kepemilikan institusional tidak dapat menghambat atau 

mencegah terjadinya upaya penghindaran pajak (tax avoidance) karena pemilik 

institusional hanya berorientasi pada laba saja.  Hal ini mengindikasi kepemilikan 

institusional tidak berperan sebagai pengawas dan mendisiplinkan para manajer 

agar tidak melakukan upaya penghindaran pajak (tax avoidance).  Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian  yang dilakukan oleh Nuralifmida ayu annisa 

(2011), Dita adhelia (2018), Rigid sanjaya akbar (2019) yang menunjukkan hasil 

bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

(tax avoidance). Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Khurana dan Mose (2009) yang menujukkan hasil bahwa 
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kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) 

Hasil uji variabel komisaris independen menunjukkan nilai koefisien 0,053 

dengan tingkat signifikansi 0,380, dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak  (tax avoidance). 

Tidak adanya dewan komisaris independen terhadap tax avoidance  dikarenakan 

banyak atau sedikitnya jumlah dewan komisaris independen pada suatu 

perusahaan tidak menjamin bahwa komisaris independen dapat menghindari 

upaya tax avoidance. Hal ini mengindikasi bahwa dewan komisaris independen 

tidak efektif dalam usaha pencegahan tax avoidance. Sehingga dapat ditarik garis 

merah bahwa banyak atau sedikitnya jumlah dewan komisaris dalam suatu 

perusahaan bukanlah menjadi faktor utama dari keefektifan pengawasan terhadap 

manajemen perusahaan, pengendalian upaya tax avoidance tergantung pada nilai, 

norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu perusahaan.  Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuralifmida ayu annisa 

(2011) yang menunjukan hasil bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki 

pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Namun, penelitian ini 

tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dita Adhelia (2018), dan Rigid 

Asanjaya (2019) yang menunjukan hasil bahwa dewan komisaris independen 

memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).  

Hasil uji variabel komite audit menunjukkan nilai koefisien 0,020 dengan 

tingkat signifikansi 0,096 dapat disimpulkan komite audit tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak  (tax avoidance). Tidak adanya pengaruh komite 

audit terhadap tax avoidance dikarenakan banyak atau sedikitnya jumlah komite 

audit tidak dapat mencegah upaya penghindaran pajak, dan kinerja komite audit 

pada perusahaan tersebut tidak efektif sehingga tidak dapat mengawasi 

manajemen perusahaan dan memastikan apakah pelaporan dan aktivitas 

perusahaan telah dijalani sesuai dengan koridor yang tepat atau tidak. Hal tersebut 

mempermudah manajemen perusahaan dalam upaya penghindaran pajak (tax 

avoidance).  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Dita Adhelia (2018), Rigid Asanjaya (2019) yang menunjukan hasil bahwa 

komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance). Namun, penelitian ini tidak sejalan penelitian yang dilakukan oleh 
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Nuralifmida (2011) yang menunjukan hasil bahwa komite audit memiliki 

pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).  

Hasil uji variabel profitabilitas menunjukkan nilai koefisien 0,065 dengan 

tingkat signifikansi 0,013 dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak  (tax avoidance).  Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh pada penghindaran pajak (tax 

avoidance). Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya profitabilitas 

perusahaan maka semakin tinggi terjadinya upaya penghindaran pajak. 

Perusahaan yang mampu mengelola asetnya dengan baik akan memperoleh 

keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga 

perusahaan tersebut akan terlihat untuk melakukan tax avoidance (Darmawan, 

2014). Profitabilitas merupakan indikator perusahaan dalam pencapaian laba 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba cukup besar akan dikenakan beban 

pajak yang cukup besar pula, sehingga perusahaan akan cenderung melakukan 

praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Ririh atrisna (2019), Rigid Asanjaya (2019), 

dan I Gusti Ayu Cahya Maharani (2014)  yang menunjukan hasil bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 

Namun, penelitian ini tidak sejalan penelitian yang dilakukan oleh Amanda,Siti 

Nurlaela, Endang masitoh (2018) yang menunjukan hasil bahwa komite audit 

memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 

Berdasarkan hasil uji intensitas aset tetap menunjukkan nilai koefisien 

0,031 dengan tingkat signifikansi 0,561, dapat disimpulkan variabel intensitas aset 

tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak  (tax avoidance). Hasil 

tersebut mengindikasi bahwa Intensitas aset tetap pada perusahaan manufaktur 

tidak memliki pengaruh terhadap besaran effective tax rate (ETR) yang digunakan 

untuk menghitung tax avoidance yang dihasilkan oleh perusahaan dan terdapat 

indikasi bahwa banyak aset tetap pada perusahaan manufaktur yang habis umur 

ekonomisnya. ketika perusahaan membeli aset dengan umur di atas satu tahun, 

perusahaan akan menyusutkan aset tersebut sepanjang waktu pemakaiannya, maka 

perusahaan tidak memperhitungkan biaya penyusutan dikarenakan sudah habis 

umur ekonomis aset tetap tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Vicky Amelia (2015) yang menyatakan bahwa 
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intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance). Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sri Wulandari (2019), dan Shinta Meilina Purwanti dan Listya Sugiyarti 

(2017) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance).  

Berdasrakan hasil uji variabel pertumbuhan penjualan menunjukkan nilai 

koefisien 0,036 dengan tingkat signifikansi 0,000 dapat disimpulkan bahwa 

variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak  (tax 

avoidance). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan 

penjualan suatu perusahaan mengakibatkan upaya penghindaran pajak  (tax 

avoidance) dalam suatu perusahaan juga akan semakin meningkat. Menurut 

Perdana (2013), pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan 

bahwa semakin besar tingkat penjualan, maka laba yang akan dihasilkan pun akan 

meningkat. Suatu perusahaan yang memiliki laba atau pendapatan yang 

meningkat akan dikenakan beban biaya yang tinggi, sehingga perusahaan akan 

cenderung melakukan praktek penghindaran pajak (tax avoidance). Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ida Ayu, Putu 

Ery (2016), Sri Wulandari (2019), dan Shinta Meilina, listya sugiyarti (2017) yang 

menunjukan hasil bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance). Namun, penelitian ini tidak sejalan penelitian 

yang dilakukan oleh Amanda,Siti Nurlaela, Endang masitoh (2018) yang 

menunjukan hasil bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil  pengujian yang telah dilakukan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2019 maka dapat disimpulkan bahwa pertama, kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Kedua, Dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance  pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Ketiga, 

komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 
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manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Keempat, 

profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Kelima, intensitas aset 

tetap tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Keenam, pertumbuhan 

penjualan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.  

Penelitian  ini  juga  memiliki  keterbatasan  yang  kemungkinan  dapat 

mempengaruhi  hasil  penelitian,  antara  lain  penelitian menggunakan uji 

normalitas dengan uji CLT (Central Limit Theorem) yaitu jika jumlah observasi 

cukup besar (n > 30), artinya mengabaikan asumsi normalitas dengan uji statistik 

diantaranya uji Kolmogorov-Smirnov Z. Hal ini membuat hasil penelitian hanya 

dapat disimpulkan berdasarkan sampel penelitian. Hasil penelitian ini 

menunjukkan pengaruh variable kepemilikan institusional, dewan komisaris 

independen, komite audit, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan 

penjualan terhadap tax avoidance hanya 5,8%, sehingga masih banyak faktor lain 

yang berpengaruh terhadap tax avoidance namun tidak dianalisis dalam penelitian 

ini. Dalam penelitian ini terdapat tiga proksi untuk mengukur corporate 

governance yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh semua. Sementara itu, 

masih terdapat beberapa proksi lain yang bisa ditambahkan agar menunjukkan 

pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. 
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