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ABSTRACT
The aim of this study is to determine the impact on tax management of the fixed
asset intensity, debt level, and compensation of the board of commissioners and
directors in manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange.
This is a quantitative analysis that employed the purposive sampling approach to
obtain a sample of 29 businesses. The data used is secondary data from financial
reports on manufacturing firms that were listed on the Indonesian Stock Exchange
between 2015 and 2019. Multiple linear regressions used to evaluate the data.
The findings indicate that the intensity of fixed assets has an effect on tax
management, the amount of debt has no effect on tax management, and
compensation for commissioners and directors has no effect on tax management.
Simultaneously, the intensity of fixed assets, the amount of debt, and board of
commissioners and director salaries all have a huge impact on tax management.
Keywords: Intensity of Fixed Assets, Debt Level, Compensation of Commissioners
and Directors, Tax Management.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pada intensitas aset tetap, tingkat
hutang dan kompensasi dewan komisaris dan direksi terhadap manajemen pajak
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini
merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pengambilan sampel adalah
purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 29 perusahaan. Data yang
digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Data di
analisis dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa intensitas aset tetap berpengaruh pada manajemen pajak, tingkat hutang
tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, kompensasi dewan komisaris dan
direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Secara simultan intensitas
aset tetap, tingkat hutang dan kompensasi dewan komisaris dan direksi
berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
Kata Kunci: Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang, Kompensasi Dewan
Komisaris dan Direksi, Manajemen Pajak.
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PENDAHULUAN
Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) berisi
wajib pajak merupakan orang pribadi dan badan. Pada ayat (3) tertuang dimana
bahwa badan disini termasuk diantaranya yaitu perseroan terbatas. Tarif pajak
untuk badan sendiri telah diatur pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 38
Tahun 2008 pasal 17 ayat (1b), ayat (2), ayat (2b) dan pasal 31E ayat (1) dan ayat
(2). Meskipun tarif pajak bagi wajib pajak badan (perusahaan) telah ditetapkan,
wajib pajak badan (perusahaan) memiliki kuasa untuk melaksanakan manajemen
pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkannya
dengan tetap patuh pada aturan perpajakan yang berlaku (Henny and Febrianti
2016). Pihak pemungut pajak yaitu pemerintah dan pihak yang dipungut pajak
yaitu perusahaan memiliki perbedaan kepentingan, dimana pihak pemungut yaitu
pemerintah melakukan usaha untuk mendapatkan penerimaan pajak sebesarbesarnya dari setiap perusahaan, sedangkan sebaliknya pihak yang dipungut yaitu
perusahaan melakukan usaha untuk meminimalis pembayaran pajak untuk
memperoleh laba yang sebesar-besarnya (Afifah and Hasymi 2020). Dari
perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemerintah dan juga perusahaan,
perusahaan-perusahaan melakukan manajemen pajak, dimana manajemen pajak
sebagai salah satu cara dalam usaha mengurangi beban pajak yang dibayarkannya.
Bagi perusahaan, melakukan manajemen pajak merupakan hal dasar bagi untuk
meminimalkan beban pajak selain itu juga perusahaan tidak ingin melakukan
kekeliruan dalam pembayaran pajaknya.
PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI) merupakan salah satu
perusahaan yang memiliki kasus manajemen pajak di Indonesia. PT. RNI adalah
perusahaan yang telah terdaftar sebagai perseroan terbatas secara badan usaha.
Tetapi pada segi permodalan PT. RNI menyandarkan hidup dari utang afiliasi,
pemilik PT. RNI di Singapura memberi pinjaman kepada PT. RNI yang ada di
Indonesia. Pemilik PT. RNI Singapura tersebut tidak menanamkan modalnya pada
PT. RNI yang ada di Indonesia, tetapi seolah-olah seperti memberikan pinjaman
untuk PT. RNI yang ada di Indonesia. Ketika PT. RNI yang ada di Indonesia
mengangsur utangnya, bunga dari utang tersebut dianggap sebagai dividen oleh
pemilik PT. RNI di Singapura. Dikarenakan modalnya digolongkan sebagai
hutang untuk mengurangi beban pajak, PT. RNI dapat terhindar dari
kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini dilakukan pemilik dengan tujuan
menghindari Pajak Penghasilan karena memiliki usaha di Indonesia. Selain itu,
PT. RNI juga memanfaatkan PPh Final 1% pada PP 46/2013. Menurut aturan
memang benar bahwa PT. RNI memiliki omset pertahun tidak melebihi Rp 4,8
Milyar yaitu sebesar Rp 2,178 Miliyar, namun sebenarnya tidak etis jika PMA
meminta untuk mendapatkan fasilitas perpajakan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) (Wardani and Putri 2018; Fatimah 2020). Berdasarkan
fenomena tersebut dapat diketahui pentingnya melakukan manajemen pajak
dengan perencanaan pajak (tax planning) secara cermat, dengan tujuan agar
langkah-langkah dalam melakukan penghindaran pajak tidak tergolong ke dalam
penggelapan pajak (tax evasion).
Penelitian yang dilakukan Sadewo and Hartiyah (2017) mengatakan
“perencanaan pajak yang masih dalam koridor undang-undang disebut
penghindaran pajak (tax avoidance)”. Aktivitas melakukan penghindaran pajak
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yang melewati batas dengan melanggar ketentuan dan hukum yang berlaku maka
dapat termasuk dalam penggelapan pajak (tax evasion). Diperlukannya
manajemen pajak yang tepat dalam sebuah perusahaan guna meminimalisir pajak
yang harus dibayarkan sesuai aturan-aturan yang berlaku. Banyak sekali faktor
yang mampu mempengaruhi manajemen pajak pada suatu perusahaan, beberapa
diantaranya yaitu intensitas aset tetap, tingkat hutang dan kompensasi dewan
komisaris dan direksi.
Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak dikarenakan
adanya biaya penyusutan yang ada pada aset tetap, dimana dalam pajak biaya
penyusutan adalah biaya yang dapat mengurangi laba sebelum pajak pada
perusahaan atau termasuk dalam deductible expense (Afifah and Hasymi 2020).
Asneli (2018) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa intensitas aset tetap
berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak. Disisi lain Wardani and
Putri (2018) menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap
manajemen pajak.
Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi manajemen pajak adalah tingkat
hutang. “Hutang akan menimbulkan biaya bunga, dan beban bunga ini dapat
digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan sehingga beban pajak perusahaan
menjadi rendah” (Januari 2018). Pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008
peraturan perajakan Indonesia, biaya bunga pada pinjaman termasuk biaya yang
bisa dikurangkan dari hitungan penghasilan kena pajak perusahaan. Leverage bisa
diukur dengan debt to asset ratio (DAR). Debt to asset ratio (DAR) merupakan
rasio yang membandingkan antara jumlah seluruh kewajiban dengan jumlah
seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Penelitian Januari (2018) menyatakan
bahwa “leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak”. Disisi lain
dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijaya and Febrianti (2017) menyatakan
bahwa “leverage tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak, dimana
dana perusahaan dari pihak eksternal berupa utang digunakan untuk investasi dan
menghasilkan pendapatan di luar usaha perusahaan dan pendapatan dari usaha
tersebut akan meningkatkan laba perusahaan sehingga beban pajak perusahaan
semakin besar”.
Kompensasi dewan komisaris dan direksi juga dapat mempengaruhi
manajemen pajak. Hal ini dibuktikan oleh penelitian pada penelitian Ain and
Subardjo (2015) dengan hasil bahwa “kompensasi direksi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap tarif pajak efektif yang artinya kompensasi mempengaruhi
kinerja dewan direksi, sehingga akan berpengaruh pada dewan direksinya”.
Kinerja dari dewan komisaris dan dewan direksi akan mempengaruhi manajemen
pajak yang dilakukan pada suatu perusahaan. Namun penelitian yang dilakukan
oleh Habibi and Rohman (2015) menyatakan bahwa “kompensasi dewan direksi
dan komisaris tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap
manajemen pajak”. Perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya bisa dijadikan
sebagai celah untuk diteliti lebih lanjut. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini
menganalisis dan menguji kembali pengaruh intensitas aset tetap, tingkat hutang
dan kompensasi dewan komisaris dan direksi terhadap manajemen pajak, baik
secara parsial maupun simultan.
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TELAAH LITERATUR
Teori Keagenan
Jensen and Meckling pertama kali mencetuskan teori agensi di tahun 1976.
Jensen and Meckling (1976) menjelaskan hubungan agency akan terjadi saat satu
orang atau lebih (principal) memanfaatkan orang lain (agent), dimana agent akan
dimanfaatkan untuk memberikan sesuatu berupa jasa kemudian principal juga
menyerahkan kekuasaan dalam mengambil keputusan kepada agent. Grand
Theory pada penelitian ini adalah teori keagenan, dimana agensi mengungkapkan
terdapat hubungan antara principal dan agent. Dengan adanya manajemen pajak,
masalah agensi yang dapat muncul yaitu terdapat perbedaan keperluan antara
pihak prinsipal dengan agen, dimana pada sisi agen yaitu manajer perusahaan
ingin mendapatkan peningkatan pada kompensasi yang diterimanya, sedangkan
pada sisi prinsipal yaitu pemegang saham ingin menekan biaya pajak (Annisa
2018).
Teori agensi ini berkaitan dengan manajemen pajak yang dilakukan oleh
pihak manajemen, dan berkaitan juga dengan pemberian kompensasi kepada
dewan komisaris dan direksi, dimana seperti yang dikemukakan oleh Annisa
(2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dalam pelakanaan kontrak akan
muncul biaya agensi (ageny cost) yang merupakan biaya yang muncul supaya
manajer berkerja sejalan dengan tujuan dari pemilik perusahaan, seperti dalam
melaksanakan pengawasan maupun pembuatan kontrak. Semakin banyak
kompensasi yang diberikan maka akan semakin baik manajemen pajak yang
dilakukan pihak manajemen sesuai dengan tujuan pihak prinsipal atau pemilik.
Teori Signaling
Teori sinyal pertama kali dicetuskan dalam penelitian yang berjudul job
market signaling oleh Spance (1973). Teori sinyal melibatkan dua pihak,
diantaranya pihak dalam perusahaan sebagai pihak yang memberikan sinyal
seperti manajemen dan juga pihak luar perusahaan yang berperan sebagai pihak
penerima sinyal tersebut seperti investor. Bagian manajemen perusahaan lebih
mengetahui peluang perusahaan di waktu yang akan datang serta memiliki banyak
informasi perusahaan. Informasi tersebut berupa informasi kebijakan, laporan
keuangan perusahaan ataupun informasi-informasi lainnya dimana informasi
tersebut secara sukarela dilakukan oleh bagian manajemen perusahaan.
Mythi and Hartono (2012) menyatakan bahwa “teori sinyal menjelaskan
alasan perusahaan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak
eksternal terkait dengan adanya asimetri informasi antara pihak manajemen
perusahaan dengan pihak luar”. Laporan keuangan yang merupakan Informasi
tersebut yang dapat dipergunakan sebagai alat pertimbangan untuk mengambil
keputusan oleh pengguna informasi atau pihak eksternal perusahaan. Diharapkan
pihak eksternal mampu melihat kemampuan perusahaan dalam manajemen pajak
terkait dengan intesitas aset tetap dan tingkat hutang (Anissa 2018).
Manajemen Pajak
Manajemen pajak adalah cara yang berkaitan dengan perencanaan,
pelaksanaan, serta pengendalian pajak yang dilakukan perusahaan. Manajemen
pajak merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan pihak manajemen untuk
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melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar namun meminimalisir biaya
pajak tersebut dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu
maka manajemen pajak adalah salah satu dari beberapa cara yang dapat dilakukan
bagian manajemen perusahaan dalam melakukan penghematan pajak secara legal
(Fatimah 2020). Januari (2018) menyatakan bahwa “indikator untuk meneliti
manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan
tarif pajak efektif”. Effective Tax Rates (ETR) dasarnya merupakan besaran dari
tarif pajak yang ditanggung pihak perusahaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa
manajemen pajak merupakan proses perusahaan untuk dengan benar memenuhi
kewajibannya dalam perpajakan namun dengan menekan total pajak yang dibayar
hingga angka terendah demi efisiensi pencapaian laba.
Intensitas Aset Tetap
PSAK Nomor 16 Tahun 2017 berisi, aset tetap merupakan aset berwujud
yang diperoleh dengan dibangun terlebih dahulu atau dalam bentuk siap pakai,
yang dipergunakan dalam kegiatan operasi sebuah perusahaan yang juga tidak
dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal sebuah perusahaan, dan
yang memiliki masa manfaat atau masa pakai lebih dari satu tahun. Ardyansah
and Zulaikha menyatakan bahwa “perusahaan yang memiliki aset tetap yang
tinggi makan akan menanggung biaya pajak yang tinggi pula”. Hal itu disebabkan
ketika perusahaan tidak menghentikan pengakuan pada aset tetap dan pengakuan
pada aset bergerak yang dimiliki seperti sebuah kendaraan apabila dibawa pulang
oleh pemakainya yang telah habis masa manfaat ekonominya, maka biaya
penyusutan atau pemeliharaannya tidak semuanya dapat dibebankan tetapi hanya
sebesar 50% (Afifah and Hasymi 2020). Menurut Wardani and Putri (2018)
“perusahaan dengan rasio aset tetap dibanding dengan total aset yang besar akan
membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang memiliki rasio lebih kecil
karena adanya depresiasi pada aset tetap”. Menurut Henny and Febrianti (2016)
“intensitas aset tetap perusahaan dapat dihitung dengan cara total aset tetap yang
dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan”.
Tingkat Hutang
Leverage merupakan pemakaian dana yang diperoleh dari bagian eksternal
perusahaan dalam bentuk hutang untuk menanggung aset dan investasi
perusahaan. Melakukan pembiayan dengan hutang terutama dengan hutang jangka
panjang akan menghasilkan biaya bunga, dimana untuk perusahaan biaya bunga
atas hutang tersebut dapat mengurangi biaya pajak yang harus dibayar (Ngadiman
and Puspitasari 2014; Sadewo and Hartiyah 2017). Pada peraturan perpajakan
Indonesia Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 “bunga dari pinjaman termasuk
biaya yang dapat dikurangkan dari perhitungan penghasilan kena pajak” (Sadewo
and Hartiyah 2017). Hery (2017, 162) menyatakan bahwa “rasio leverage
merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana aset
perusahaan dibiayai dengan utang”. Perusahaan menggunakan hutang sebagai
mekanisme untuk menurunkan laba kena pajak karena saat tingginya tingkat
hutang pada perusahaan, maka sebuah perusahaan memiliki kewajiban untuk
membayar bunga terhadap pinjamannya (Djuniar 2019). Menurut Amstrong
dalam leverage biasanya diukur dengan debt to asset ratio (DAR) yaitu rasio yang
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membandingkan antara total kewajiban yang dimiliki sebuah perusahaan dengan
total aset yang dimiliki sebuah perusahaan (Sadewo and Hartiyah 2017).
Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi
Salah satu fungsi paling penting dalam Manajemen Sumber Daya Manusia
(MSDM) adalah kompensasi dewan komisaris dan direksi, dikarenakan
kompensasi adalah salah satu aspek paling sensitif didalam sebuah hubungan
kerja. Melayu menyatakan “kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk
uang, barang langsung dan tidak langsung yang diterima karyawan dengan
imbalan atas jasa yang dilakukan kepada perusahaan” (Annisa 2018). Kompensasi
yang diberikan kepada pihak manajemen sesuai ketentuan maka akan menjadi
sebuah mekanisme penerapan manajemen pajak yang akan mempengaruhi nilai
perusahaan secara global dengan diberikan kompensasi ini pemilik perusahaan
mengharapkan manajemen bisa lebih transparan dan meningkatkan kinerja
perusahaan (Irawan and Farahmita 2012; Darta and Marlina 2019). Kinerja dari
sebuah perusahaan dapat tercermin dari usaha yang dilakukan bagian manajemen
perusahaan, usaha tersebut dilakukan untuk tetap memperoleh laba yang
maksimal dengan mengurangi biaya pajak (Darta and Marlina 2019).
Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang Dan Kompensasi Dewan
Komisaris Dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak
Manajemen pajak merupakan strategi mengelola kewajiban perpajakan
untuk dapat mengurangi beban pajak pada perusahaan. Manajemen pajak
merupakan salah satu elemen dari manajemen perusahaan (Sadewo and Hartiyah
2017). Menurut Gemilang (2017) “perusahaan dengan aset tetap yang lebih besar
memiliki kemungkinan membayar pajak lebih rendah dibanding perusahaan
dengan aset tetap yang lebih sedikit”. Penyusutan pada aset tetap dapat digunakan
oleh pihak manajemen untuk melakukan manajemen pajak agar dapat
meminimalisir beban pajak yang ada (Wardani and Putri 2018). Dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 pada Peraturan Perpajakan Indonesia, bunga dari
sebuah pinjaman merupakan biaya yang dapat mengurangi perhitungan
penghasilan kena pajak. Hal tersebut menjelaskan adanya pengaruh antara
leverage dengan manajemen pajak. Meilinda and Cahyonowati (2013) dalam
penelitiannya menyatakan “kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh
terhadap manajemen pajak”. Memberikan kompensasi kepada direksi untuk
kinerja yang sudah dilakukannya merupakan wujud dari corporate governance
yang baik, dimana dengan memberikan kompensasi diharapkan kepentingan
antara pengelola aset dan pemegang saham dapat selaras (Lestari et al. 2015).
H1: Intensitas aset tetap, tingkat hutang dan kompensasi dewan komisaris dan
direksi berpengaruh secara simultan terhadap manajamen pajak.
Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak
Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang
digunakan pada kegiatan produksi, memenuhi penyediaan atas barang dan jasa,
serta untuk disewakan pada pihak lain yang diharapkan dapat digunakan pada
kegiatan usaha dalam kurun waktu lebih dari satu periode. Aset tetap di
perusahaan selalu mengalami penyusutan dalam jangka waktu tertentu dan biaya
penyusutan tersebut dimanfaatkan perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak
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yang harus dibayarkan. Hal ini disebabkan biaya tersebut akan mengurangi laba
perusahaan sehingga pajak yang akan dikenakan kepada perusahaan pun akan
lebih rendah (Agustina 2017). Dalam penelitian Afifah and Hasymi (2020) juga
dinyatakan bahwa “aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak
dengan indikator tarif pajak efektif”. Namun disisi lain Asneli (2018) dalam
penelitiannya menemukan bahwa “intensitas aset tetap berpengaruh secara
signifikan terhadap manajemen pajak dan menyatakan bahwa investasi aset tetap
perusahaan dapat mengurangi pajak karena adanya depresiasi yang melekat pada
aset tetap”.
H2: Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak.
Pengaruh Tingkat Hutang Terhadap Manajemen Pajak
Sawir (2005) menjelaskan bahwa “utang adalah sumber dana yang
menimbulkan beban tetap keuangan, yaitu bunga yang harus dibayar tanpa
memperdulikan tingkat laba perusahaan”. Perusahaan memiliki opsi untuk
menggunakan hutang untuk kebutuhan investasi atau pendanaan perusahaan
(Adnantara and Dewi 2016). Menurut Darmadi and Zulaika (2013) “jika biaya
bunga pada hutang dapat digunakan untuk menekan biaya pajak, maka ada
kemungkinan manajer memilih menggunakan hutang untuk pendanaan guna
mendapatkan benefit berupa biaya bunga pada utang”. Penelitian Januari (2018)
menyatakan bahwa “leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak”.
Disisi lain, penelitian Wijaya and Febrianti (2017) menyatakan bahwa “leverage
tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak, dimana dana perusahaan dari
pihak eksternal berupa utang digunakan untuk investasi dan menghasilkan
pendapatan di luar usaha perusahaan dan pendapatan dari usaha tersebut akan
meningkatkan laba perusahaan sehingga beban pajak perusahaan semakin besar”.
H3: Tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak.
Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Manajemen
Pajak
Kompensasi adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pihak
manajemen. Kompensasi dapat dijadikan juga sebagai motivasi bagi manajemen
secara tidak langsung untuk meningkatkan laba perusahaan. Pada hal ini
manajemen akan melakukan startegi manajemen pajak untuk meminimalkan
beban pajak guna meningkatkan laba perusahaan. Khairunnisa et al. (2016)
menjelaskan bahwa “pemberian kompensasi yang tepat terhadap manajemen akan
meningkatkan kinerja perusahaan”. Selama ini kinerja sebuah perusahaan diukur
dari kinerja labanya, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja labanya adalah
efisiensi perpajakan perusahaan. Penelitian Lestari et al. (2015) menyatakan
bahwa “variabel jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh
terhadap manajemen pajak”. Namun penelitian yang dilakukan oleh Habibi and
Rohman (2015) menyatakan bahwa “kompensasi dewan direksi dan komisaris
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak”.
H4: Kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap manajemen
pajak.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data yang digunakan
adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2016, 8) “metode penelitian kuantitatif
dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,
pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.
Data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah data yang sesuai dengan tujuan
penelitian dan masalah-masalah yang ada, sehingga data yang ada, akan
dikumpulkan dan diproses lebih lanjut sesuai teori-teori yang ada. Data yang
digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui website resmi dari Bursa Efek
Indonesia (BEI) yaitu https://www.idx.co.id/, berupa laporan keuangan
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun
2015-2019 dan annual report yang bersumber dari web resmi masing-masing
perusahaan.
Operasional Variabel
Intensitas Aset Tetap (Independen)
Penelitian Henny and Febrianti (2016) menyatakan “intensitas aset tetap
perusahaan dalam penelitian ini dapat dihitung dengan cara total aset tetap yang
dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan”. Dengan rumus
sebagai berikut:

Tingkat Hutang (Independen)
Leverage menurut Godfrey merupakan “kemampuan perusahaan untuk
mengunakan aktiva atau dana yang mempunyai biaya tetap untuk memperbesar
tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan” (Sadewo and Hartiyah 2017). Pada
penelitian ini tingkat hutang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi (Independen)
Kompensasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompensasi yang
diberikan untuk dewan komisaris dan dewan direksi. Proksi yang digunakan
berupa jumlah kompensasi berupa kas yang diterima dewan komisaris dan dewan
direksi. Pengukuran yang di gunakan pada penelitian ini sesuai pengukuran pada
penelitian yang telah dilakukan oleh (Meilinda and Cahyonowati. 2013). Dengan
rumus sebagai berikut:

Manajemen Pajak (Dependen)
Manajemen pajak adalah upaya yang bisa ditempuh perusahaan untuk
mengurangi beban pajak yang harus dibayarkannya secara legal. Rumus yang

pISSN 2303-3568
eISSN 2684-8228

https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna

8

IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita
Juni 2021, Vol.10, No.1: 1-18

digunakan untuk mengukur manajemen pajak adalah tarif pajak efektif, sesuai
dengan penelitian (Darmadi and Zulaika. 2013) yakni:

Populasi dan Sampel
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari Tahun 2015-2019. Perusahaan
manufaktur yang terdaftar adalah sebanyak 141 perusahaan dan pemilihan periode
penelitian 5 tahun, agar dapat membandingkan keadaan perusahaan selama
periode 5 tahun tersebut. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan nonprobability sampling, lebih spesifik lagi yaitu dengan teknik
purposive sampling. “Purposive sampling method digunakan untuk menentukan
dengan pertimbangan tertentu” (Sugiyono 2016, 85). Kriteria untuk menentukan
sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: (1)
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 20152019. (2) Perusahaan manufaktur yang konsisten mempublikasikan laporan
keuangan tahun 2015-2019. (3) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan
keuangan menggunakan mata uang Rupiah (Rp). (4) Perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak mengalami kerugian selama tahun
2015-2019. (5) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
yang memiliki data lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini
selama tahun 2015-2019. Berdasarkan kreteria tersebut diperoleh jumlah sebanyak
60 perusahaan.
Teknik Pengumpulan dan Analisa Data
Menurut Sugiyono (2016, 137) “data sekunder merupakan data yang
sumbernya tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya
lewat orang lain atau dokumen (library research) untuk memperoleh teori,
informasi, dan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini”. Pengumpulan
data pada penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan dan dokumentasi.
Sedangkan dalam menganalisa data menggunakan metode regresi linear berganda
dengan melakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Uji Statistik Deskriptif
Tabel 1 Uji Statistik Deskriptif

IA
TH
KOMP
MP

Mean

N
Statistic

Minumum
Statistic

Maximum
Statistic

Statistic

60
60
60
60

0,0592
0,1306
0,0008
0,1869

0,6326
0,7442
0,0212
0,3282

0,325058
0,349760
0,006670
0,253897

Std.
Error
0,0199377
0,0238900
0,0007729
0,0028496

Std.
Deviation
Statistic
0,1544364
0,1850508
0,0059871
0,0220729

IA: Intensitas Aset Tetap; TH: Tingkat Hutang; KOMP: Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi; MP:
Manajemen Pajak

Sumber: output SPSS
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Berdasarkan hasil dari uji statistik deskriptif pada Tabel 1 diperoleh 60
data untuk masing-masing variabel. Hasil analisis terhadap intensitas aset tetap
dengan nilai minimum 0,0592, nilai maksimum 0,6326, nilai mean 0,325058 dan
standar deviasi 0,1544364. Hasil analisis terhadap tingkat hutang dengan nilai
minimum 0,1306, nilai maksimum 0,7442, nilai mean 0,349760 dan standar
deviasi 0,1850508. Hasil analisis terhadap kompensasi dewan komisaris dan
direksi dengan nilai minimum 0,0008, nilai maksimum 0,0212, nilai mean
0,006670 dan standar deviasi 0,0059871. Hasil analisis terhadap manajemen pajak
dengan nilai minimum 0,1869, nilai maksimum 0,3282, nilai mean 0,253897 dan
standar deviasi 0,0220729.
Uji Normalitas
Uji Normalitas dengan uji statistik yaitu uji one sample Kolmogorovsmirnov merupakan uji yang digunakan dalam penelitian ini, dapat diamati dari
dasar pengambilan keputusan yaitu, dapat diartikan data data pada penelitian ini
berdistribusi tidak normal jika Sig. (Signifikansi) < 0,05,dan dapat diartikan data
pada penelitian ini berdistribusi normal jika Sig. (Signifikansi) > 0,05 (Ghozali
2018, 166).
Tabel 2 Uji Normalitas
N
Normal
Parametersa,b
Most Extreme
Differences

Mean
Std.
Deviation
Absolute
Positive
Negative

Unstandardized
Residual
60
0,0000000
0,1876697

Test Statistic
Asym. Sig. (2-tailed)
a.
b.
c.

0,111
0,111
-0,099
0,111
0,063

Test distribution is Normal.
Calculated from data.
Lilliefors Significance Correction.

Sumber: output SPSS

Pada Tabel 2 terlihat hasil dari One Sample Kolmogorov-Smirnov Test
bahwa regresi telah memenuhi asumsi normalitas yang ditunjukan pada Asymp.
Sig. (2-tailed) sebesar 0,063 > 0,05, dengan begitu maka nilai residual data
berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat juga diamati pada Gambar 1 yang
membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Pada Gambar 1 dapat
diperhatikan bahwa pada grafik normal probability plot menampilkan pola grafik
yang normal. Hal ini dapat dilihat pada grafik titik-titik menyebar dan mengikuti
disekitar garis diagonal.

pISSN 2303-3568
eISSN 2684-8228

https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna

10

IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita
Juni 2021, Vol.10, No.1: 1-18

Gambar 1 Uji Normalitas

Sumber: output SPSS

Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas merupakan uji yang dilakukan dalam model regresi
untuk menguji apakah pada model regresi tersebut terdapat korelasi pada antar
variabel independen. Untuk dapat mengetahui ada atau tidak adanya
multikolonieritas pada sebuah model regresi yaitu dengan melihat nilai pada
tolerance dan nilai pada variance inflation factor (VIF). Guna menunjukkan
adanya multikolonieritas nilai cutoff yang biasa dipakai adalah nilai jika
Tolerance ≤ 0,10 atau dengan nilai variance inflation factor (VIF) ≥ 10.
Tabel 3 Uji Multikolonieritas
Model
1 (Constant)
IA
TH
KOMP

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
0,237
0,007
0,083
0,018
-0,028
0,015
0,000
0,427

Standaridized
Coefficients

Collinearity
Statistics

Beta

Tolerance

VIF

0,580
-0,237
0,000

0,822
0,794
0,962

1,216
1,259
1,039

a. Dependent Variabel: MP

Sumber: output SPSS

Berdasarkan nilai Tolerance pada Tabel 3, secara keseluruhan variabel
independen pada penelitian memiliki nilai yang lebih besar dari 0,10 (Tolerance ≥
0,10). Nilai VIF menunjukkan kurang dari 10 (VIF ≤ 10). Maka dapat dikatakan
dari uji multikolonieritas dalam penelitian ini adalah antara variabel independen
yang ada pada model regresi tidak terjadi gejala multikolonieritas.
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitasi merupakan pengujian untuk menguji model
regresi, apakah terdapat ketidaksamaan variance dari satu residual observasi ke
residual observasi lainnya. Berdasarkan Gambar 2, titik-titik pada grafik
scatterplot menyebar di bawah dan di atas atau di sekitar 0, tidak berkumpul
hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran dari titik-titik data pada grafik tidak
berbentuk pola bergelombang yang melebar lalu menyempit dan melebar kembali
Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data.
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Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas

Sumber: output SPSS

Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk menguji dan menentukan apakah
terdapat atau tidak korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya atau t-1 pada model regresi
linier. Uji Durbin-Watson dapat digunakan untuk melakukan uji autokorelasi,
dimana dapat disimpullkan bahwa jika nilai D-W lebih besar dari batas atas (dU)
dan kurang dari (4-dU) maka tidak terdapat autokorelasi pada model regresi linier.
Tabel 4 Uji Autokorelasi (Durbin Watson)
Model
1

R

R Square

0,526a

0,277

Adjusted R
Square
0,238

Std. Error of the
Estimate
0,0192631

DurbinWatson
1,812

a. Predictors: (Constant), KOMP, IA, TH
b. Dependent Variabel : MP

Sumber: output SPSS

Pada Tabel 4 memperlihatkan angka Durbin-Watson sebesar 1,812, nilai
tersebut yang dibandingkan dengan nilai pada tabel signifikan 5% dengan jumlah
sampel n=60 dan jumlah dari variabel independen (k=3) dan nilai dL adalah
1,4797 dan nilai dU adalah 1,6889 (tabel Durbin-Watson). Sehingga nilai dari
Durbin-Watson sebesar terletak antara 1,6889 < 1,821 < (4 - 1,6889). Hasil
tersebut menunjukkan bahwa data yang ada telah lolos uji autokorelasi karena
sudah sesuai kriteria dU<d<(4-dU).
Regresi Linear Berganda
Tabel 5 Regresi Linear Berganda
Model
1

(Constant)
IA
TH
KOMP

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
0,237
0,007
0,083
0,018
-0,028
0,015
0,000
0,427

Standardized
Coefficients
Beta
0,580
-0,237
0,000

t

Sig.

31,856
4,631
-1,860
-0,001

0,000
0,000
0,068
0,999

a. Dependend Variable: MP

Sumber: output SPSS
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Pada Tabel 5 hasil yang diperoleh dari analisis koefisien regresi dapat
dibuat persamaan regresi sebagai berikut: Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e =
0,237 + 0,083X1 – 0,028X2.
Uji Simultan (Uji F)
Tabel 6 Uji Simultan
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
0,008
0,021
0,029

df
3
56
59

Mean
Square
0,003
0,000

F

Sig.

7,156

0,000b

a. Dependen Variable: MP
b. Predictors: (Constant), KOMP, IA, TH

Sumber: output SPSS

Berdasarkan Tabel 6, Fhitung 7,156 > Ftabel 2,77 dan secara sistematik
diperoleh nilai signifikan 0,000 < taraf signifikan 0,05. Berdasarkan hasil tersebut,
maka H1 pada penelitian dapat diterima.
Uji Parsial (Uji t)
Uji parsil diperlukan ttabel, nilai ttabel didapat dari: df = n – k = 60 – 4 = 56;
sehigga ttabel = 2,00324. Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa intensitas aset
tetap (IA) memiliki thitung sebesar 4,631 dimana nilai 4,631 > 2,00324 dengan nilai
signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H2
pada penelitian ini diterima. Tingkat hutang (TH) memiliki thitung sebesar -1,860
dimana nilai -1,860 < 2,00324 dengan nilai signifikan sebesar 0,068 > 0,05. Dari
hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H3 pada penelitian ini ditolak. Kompensasi
dewan komisaris dan direksi (KOMP) memiliki thitung sebesar -0,001 dimana nilai
-0,001 < 2,00324 dengan nilai signifikan sebesar 0,999 > 0,05. Dari hasil tersebut
dapat dikatakan bahwa H4 pada penelitian ini ditolak.
Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi merupakan uji yang dilakukan dan bertujuan
mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi atau keragaman variabel
dependen suatu penelitian. Berdasarkan Tabel 4 menerangkan bahwa besar nilai
koefisien determinasi (R2) pada Adjusted R Square adalah 0,238 yang berarti
bahwa pengaruh variabel bebas (intensitas aset tetap, tingkat hutang, dan
kompensasi dewan komsaris dan direksi) terhadap variabel terikat (manajemen
pajak) adalah sebesar 23,8% dan 76,2% lainnya dipengaruhi oleh variabelvariabel lain.
Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang Dan Kompensasi Dewan
Komisaris Dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak
Hasil dari H1 penelitian ini adalah diterima, artinya hal ini menunjukkan
bahwa intensitas aset tetap, tingkat hutang dan kompensasi dewan komisaris dan
direksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun
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2015-2019. Menurut Gemilang (2017) perusahaan dengan aset tetap yang lebih
besar memiliki kemungkinan untuk membayar pajak lebih rendah dibanding
perusahaan dengan aset tetap yang lebih sedikit. Menurut Adnantara and Dewi
(2016) utang dapat menyebabkan penurunan pajak yang harus dibayar perusahaan
dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari utang dapat digunakan sebagai
pengurang penghasilan. Penyerahan kompensasi kepada pihak manajemen akan
memberikan motivasi kinerja manajemen untuk meminimalisir nilai pajak
perusahaan.
Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak
Hasil H2 pada penelitian ini diterima, artinya bahwa intensitas aset tetap
berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019. Hasil penelitian
ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bintarsih (2017) dan Asneli (2018)
bahwa adanya pengaruh signifikan antara intensitas aset tetap dengan manajemen
pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan aset tetap yang tinggi pada
perusahaan akan menghasilkan beban depresiasi atas aset tetap yang besar pula,
sehingga laba pada perusahaan akan berkurang akibat adanya beban depresiasi
yang besar, maka hal tersebut dapat mengurangi pajak yang harus dibayar oleh
perusahaan. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Afifah and
Hasymi (2020) yang menyatakan bahwa aset tetap tidak memiliki pengaruh
terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.
Pengaruh Tingkat Hutang Terhadap Manajemen Pajak
Hasil H3 pada penelitian ini ditolak, artinya bahwa tingkat hutang tidak
berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adnantara and Dewi (2016) dan
Wijaya and Febrianti (2017) bahwa tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap
manajemen pajak. Hal ini disebabkan oleh dana perusahaan yang bersumber dari
pihak eksternal berupa utang digunakan untuk investasi dan menghasilkan
pendapatan di luar usaha perusahaan. Pendapatan di luar usaha ini akan
meningkatkan laba perusahaan sehingga beban pajak perusahaan semakin besar.
Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Januari (2018) yang menyatakan
bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Manajemen
Pajak
Hasil H4 pada penelitian ini ditolak, artinya bahwa kompensasi dewan
komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun
2015-2019. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Habibi
And Rohman (2015) bahwa “kompensasi dewan komisaris dan direksi tidak
berpengaruh terhadap manajemen pajak”. Hal ini disebabkan karena terdapat
perbedaan insentif pajak terhadap perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia
dengan kriteria tertentu sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hal
tersebut diluar kuasa manajemen perusahaan, yaitu memperoleh insentif
penurunan tarif sebesar 5% dan kriteria untuk memperoleh insentif tersebut. Hasil
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penelitian ini tidak mendukung penelitian Lestari et al. (2015) yang menyatakan
bahwa variabel jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh
terhadap manajemen pajak.
KESIMPULAN
Ternyata secara parsial intensitas aset tetap berpengaruh terhadap
manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode tahun 2015-2019. Tingkat hutang secara parsial tidak
berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019. Kompensasi dewan
komisaris dan direksi secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun
2015-2019. Sedangkan secara simultan intensitas aset tetap, tingkat hutang dan
kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh secara simultan terhadap
manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode tahun 2015-2019 dengan besar pengaruh yaitu sebesar 23,8%.
Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya, yaitu hanya ada 3
variabel independen dimana sebaran data yang tidak normal sehingga
mengakibatkan adanya data yang dioutlier. Saran yang dapat diberikan adalah
diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan periode penelitian yang lebih
panjang serta menambah variabel lain sebagai variabel independen yang berkaitan
dengan manajemen pajak karena masih ada peluang sebesar 76,2% untuk variabel
lainnya. Menambah jumlah sampel penelitian agar dapat lebih baik dan
mencerminkan kondisi yang sesungguhnya serta saran yang dapat diberikan untuk
perusahaan diharapkan dapat meningkatkan upaya dalam melakukan manajemen
pajak.
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