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Abstract
This study discusses the effect of the ear nings management, capital
intensi ty, and li quidity on tax aggr essi veness of publ ic offer ing shar es
li sted on the Indonesi an St ock Exchange wi th the independent
commi ssioner as moder ation. Thi s resear ch examines in 2015-2019. The
sampli ng technique used i s the pur posi ve sampli ng method and the
number of samples i s 34 companies. The r esear ch anal ysi s used is
mul tiple linear r egr essi on analysis and moder ated r egr essi on analysis
(MRA). The r esult s showed that Ear ni ngs Management has a signi ficant
posi tive, capit al intensity has a si gnifi cant negative whi le liquidity has
no significant effect. The moder ate independent commi ssioner is not
able t o moder ate the influence of capit al intensity and t he influence of
li quidity on tax aggressi veness while the independent commi ssioner can
moder ate the influence of ear nings management on tax aggr essiveness..
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PENDAHULUAN
Pajak mer upakan i ur an wajib bagi setiap war ga negar a. Diseti ap negar a memil iki per atur an
dan tar if pajak yang berbeda pula. Secar a t eor i, semakin besar pendapatan yang didapat oleh
seseor ang atau perusahaan, maka semakin besar juga pajak yang har us dibayar kan. Bagi
per usahaan besar , mer eka akan memper timbangkan dan memper hitungkan pajak yang akan
mer eka bayar ke negar a domi sili mer eka. Pajak dianggap sebagai pengurang pendapat an bagi
per usahaan karena sebagian l aba mer eka har us dikur angi untuk membayar pajak. Maka dar i
itu, per usahaan-perusahaan bisa saja melakukan agr esi vit as pajak atau penghindar an pajak
yang biasanya di lakukan dengan memanipulasi laba agar pajak yang dibayar kan sesuai
dengan kei nginan mer eka. Ber dasar kan lapor an Er nesto Cr ivel ly selaku penyidik dari IMF
tahun 2016 yang kemudian dianalisi s kembal i menggunakan database Int er nat i onal Cent er
for Policy and Resear ch (ICTR) dan Int er nat ional Cent er for Taxat ion and Development (ICTD)
Indonesi a masuk dal am per ingkat 11 ter besar untuk pajak per usahaan yang ti dak disetorkan
ol eh per usahaan Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia dengan per kir aan nil ai 6,48 miliar dolar
AS dar i 30 negara yang ter catat sebagai penghindar pajak terbesar . (Cr ivelly, 2014)
Sektor manufaktur dan pertambangan mengalami pertumbuhan negatif kar ena
ber hubungan langsung dengan harga komoditas dan per dagangan inter nasional. Hi ngga
akhir Desember 2019, sektor manufaktur ter catat tel ah menyumbang Rp365,39 tr iliun pada
tahun lalu dimana juml ah per tumbuhan ter sebut negati f 1,8% sangat jauh dar i pencapaian
tahun lalu yang dapat mencapai 10,9%. Menur unnya pener imaan sektor manufaktur sangat
ber dampak pada pendapatan negar a kar ena sektor manufaktur menjadi penyumbang utama
dengan kontr ibusi 29,4%. Menur unnya pener i maan pajak sektor ini dikarenakan r estitusi
yang mencapai 18,05%, selain itu kiner ja pajak penghasilan dan pajak per tambahan nilai
impor dar i sektor ini tumbuh negat if 9,2% (Mulyani.S. 2020).
Agr esivitas pajak atau penghindaran pajak yaitu mengur angi jumlah pajak dengan cara
yang tidak melanggar per atur an perundang-undangan per pajakan (Fitr i, dkk, 2019, p. 23). Di
Indonesi a ter dapat dua cara untuk melakukan ti ndakan agr esif yaitu dengan car a legal dan
ilegal . Car a l egal dengan menggunakan per encanaan pajak yang efektif untuk mengur angi
beban pajak sedangkan car a i legal dengan melakukan pengelakan pajak ( t ax evasion ).
Per usahaan di Indonesia melakukan penghindar an pajak selain dengan memanfaatkan celahcel ah hukum dan memanfaatkan fasi litas per pajakan, per usahaan biasanya membangun
cabang atau anak perusahaan di negar a lain yang tar if pajaknya cenderung lebih keci l
sehingga mer eka dapat memindahkan sebagian asetnya dan meli ndungi asetnya dar i
pengenaan pajak Indonesia di negar a sur ga pajak ter sebut ( t ax haven count r ies).
Ter dapat beberapa faktor yang diduga mempengar uhi agr esivitas pajak, salah satunya
manajemen l aba. Menur ut Syaiful (2017, p. 30) manajemen laba adalah usaha pihak manajer
yang disengaj a untuk memanipulasi lapor an keuangan dalam batasan yang dibolehkan oleh
pr insip-pr insi p akuntansi dengan tujuan untuk member i kan infor masi yang menyesatkan
par a pengguna laporan keuangan untuk kepentingan manajer . Manajemen laba dil akukan
dengan menaikkan atau menurunkan laba perusahaan untuk tujuan ter tentu. Sementar a dar i
sudut pandang per usahaan, manajemen l aba ini bukan merupakan suatu t indakan
kecur angan dan menganggap manaj emen laba sebagai hal yang lumr ah untuk dil akukan
kar ena apa yang di lakukan manajer dapat diter ima selama yang dil akukan manajer masi h
dalam r uang lingkup prinsi p-pr insip akuntansi yang diter ima umum dengan per mainan
pemilihan metode dan standar akuntansi yang sesuai kebutuhan dan diungkapkan dal am
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lapor an keuangan. Maka dar i itu adanya cor por at e gover nance sangat penting dalam
per usahaan.
Faktor yang di duga mempengar uhi agr esivitas pajak selanjutnya adalah intensitas
modal. Intensitas modal ( capi t al int ensit y) mer upakan aktivi tas yang dil akukan per usahaan
yang ber kaitan dengan investasi dal am bentuk aset tetap ( fixed asset ). Menurut Yolanda
(2019, p. 21) aset tetap adalah har ta yang dimiliki perusahaan untuk membantu dalam
kegiatan oper asional per usahaan yang mempunyai masa manfaat dalam penggunaannya
diser tai dengan adanya penyusutan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengur ang dar i segi
pajak. Int ensi tas dapat di katakan sebagai suatu aktivitas yang ser ingkal i dilakukan oleh
seseor ang maupun kelompok.
Likuiditas juga diduga sebagai faktor dar i agr esi vit as pajak. Li kuidit as mer upakan r asi o
untuk mengukur kemampuan per usahaan dalam hal memenuhi kewaji ban jangka pendek
dengan tepat waktu. Perusahaan di katakan likuid apabila mampu menjadikan aktiva menjadi
kas tanpa penurunan nilai, sehingga per usahaan dapat seger a membayar kewajibannya agar
dapat melanjutkan aktivitas-aktivitas per usahaan (Hanie dan Saifi, 2018, p. 97). Semakin
r endah r asi o likuiditas per usahaan semakin suli t pula kemampuan perusahaan untuk
melunasi hutang jangka pendek dan juga manajemen semakin ber usaha mencar i cara untuk
menghindar i pajak yang menyebabkan manajemen ber per ilaku agr esif terhadap pajak.
Menur ut Rengganis dan Putr i (2018) komisar is independen mer upakan anggota dewan
komisar i s yang har us ber sikap i ndependen dan tidak bol eh ter li bat dalam segala bentuk
tugas manajemen per usahaan secar a langsung. Komi sar is independen bertugas untuk
mengawasi kiner ja manajer . Jika dikaitkan dengan manajemen laba, maka dapat diasumsi kan
semakin banyak pr opor si komisar is independen semaki n efekt if pengawasan ter hadap
kiner ja manajer ter masuk dalam aktivitas manajemen laba misalnya dalam hal income
decr easi ng atau income incr easing. Sama halnya jika dikaitkan dengan intensitas modal.
Dengan adanya komi sar is i ndependen sebagai pengawas kiner ja dan mengontr ol pengelol aan
per usahaan, maka pengawasan terhadap manajemen ter kait pelapor an beban pajak secar a
wajar juga semakin meni ngkat. Sehingga upaya untuk ber tindak agresif terhadap pajak
dengan memanfaatkan penggunaan aset tetap dapat dimini malisi r dengan adanya komisari s
independen. Peneli tian ter hadulu yang dil akukan oleh Safitr i, dkk (2019) menunjukkan hasil
komisar i s independen memper kuat pengar uh intensitas modal dengan penghi ndar an pajak.
Ber beda dengan penelitian yang dilakukan ol eh Sinaga dan Suar dhi ka (2019, p. 26) bahwa
komisar i s independen tidak memoder asi pengar uh intensi tas modal pada penghindar an
pajak.
Komisar is independen juga diduga dapat mengur angi tindakan pajak agr esif yang
disebabkan oleh faktor l ikuiditas. Kar ena dengan tugasnya sebagai pengawas dan pengontr ol
kegiatan per usahaan akan memantau ti ndakan manajemen dalam hal pengal okasian l aba
tahun ber jalan ke tahun ber ikutnya sehingga dapat meminimal isir adanya penghindar an
pajak. Penel itian terdahulu mengenai agr esivitas pajak telah banyak dilakukan. Beber apa
penel itian menunjukkan hasil yang ber beda. Seper ti yang dilakukan oleh Novitasar i (2017)
manajemen laba ber pengaruh posi tif dan signifikan terhadap agr esi vi tas pajak per usahaan.
Di mana semakin besar income decr easing yang dilakukan perusahaan maka per usahaan
ter sebut t er indikasi ber per ilaku agresif ter hadap pajak per usahaan. Adapun hasil penel itian
ter dahulu yang mengaitkan antar a intensitas modal dengan agr esivitas pajak. Penelitian yang
dilakukan oleh Sinaga dan Suar dikha (2019) menunjukkan hasil i ntensitas modal
ber pengar uh negatif ter hadap penghindar an pajak yang ar tinya semaki n banyak modal yang
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di investasikan kedalam bentuk aset t etap maka semakin r endah tingkat penghindar an
pajaknya. Var iabel l ainnya yaitu li kuiditas yang per nah ditel iti oleh Adi samartha dan Noviar i
(2015, p. 994) li kuiditas ber pengar uh positif ter hadap agr esi vit as w ajib pajak badan yang
arti nya semakin semakin tinggi li kuiditas maka per usahaan lebih agr esif dal am menangani
beban pajaknya kar ena likuiditas yang tinggi akan berpengar uh pada tingkat laba yang ti nggi .
Sedangkan peneliti an menurut Pur wanto (2016, p. 589) l ikuiditas ber pengar uh negatif
signifi kan ter hadap agr esivi tas pajak kar ena per usahaan yang memili ki l ikuiditas baik akan
mampu untuk membayar beban pajak sehingga agr esi vitas pajak r endah.
Masih ter dapat hasil penelitian yang belum konsisten maka peneliti ter tari k untuk
menel iti lebih l anjut ter kait pengar uh manajemen laba, intensitas modal, dan likuiditas
terhadap agr esi vitas pajak dimoder asi dengan komi sar i s independen. Adapun pembeda
dengan peneli tian terdahulu, peneliti an ini menggunakan peri ode 2015-2019 pada
per usahaan manufaktur sehingga peneli tian dihar apkan memil iki keterbar uan data.
Peneli tian juga menggunakan ukur an per usahaan sebagai var iabel kont rol sehingga dihar ap
menjadi keter bar uan hasil penelitian

KAJIAN PUSTAKA
Teori Agensi
Teor i agensi menur ut Godfr ey (2010, p. 362) menjelaskan diantar a pemegang saham ( pri ncipal)
dan agen ( agent ) saling memaksimalkan utilitasnya masing-masing dan t idak ada alasan untuk
mempercayai bahw a agen akan ber tindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Masalah
keagenan timbul kar ena agen seolah-olah ber tindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.
Lalu menur ut Tr istianto dan Oktaviani (2016, p. 66) teor i agensi mer upakan teor i yang muncul
kar ena adanya konflik kepenti ngan antar a pri ncipal selaku pemegang saham dan agent selaku
manajer . Konflik agensi ter jadi kar ena adanya pemisahan ant ar a pr inci pal dan agent , sehingga
timbulnya asimetr i infor masi. Asimetr i infor masi ini menyebabkan manajer lebih menget ahui
infor masi internal dan pr ospek per usahaan di masa yang akan dat ang dibandingkan dengan
pemilik (Septiadi et al., 2017, p. 117). Dengan adanya per bedaan kepentingan dan asimetr i
infomasi, hal ini cenderung meni mbulkan tindakan agen yang tidak sehar usnya, salah satunya
dengan memanipulasi lapor an keuangan agar ter lihat sesuai dengan keinginan pr insipal sehingga
tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenar nya. Pemanipulasian lapor an keuangan
ini biasanya dikenal dengan istilah manajemen laba ( ear ning management). Dengan manajemen
laba, agen selaku manajer dapat memanipulasi laba atau beban dalam lapor an keuangan sehingga
secar a tidak langsung agen ber tindakan agr esif ter hadap pajak melalui celah-celah peratur an
per pajakan.

Agresivitas Pajak
Didalam per pajakan ter dapat per law anan pasif dan aktif. Salah satu contoh per law anan aktif
adalah penghindar an pajak atau t indakan agr esif ter hadap pajak. Menur ut Fr ank, et al (2009, p.
468) agresivit as pajak/ penghindar an pajak sebagai manajemen laba yang tidak atau masi h
ber ada dalam batas-batas pri nsip akuntansi yang diter ima secar a umum (GAAP) dan
memanipulasi penghasilan kena pajak melalui per encanaan pajak dengan met ode yang
diklasifikasikan maupun t idak diklasifikasikan sebagai tax evasi on . Menur ut Pohan (2013, p. 23)
tax avoidance (penghindar an pajak) adalah upaya penghindar an pajak yang dilakukan secar a legal
dan aman bagi WP kar ena tidak ber t ent angan dengan ketentuan per pajakan, dimana metode dan
teknik yang di gunakan cender ung memanfaatkan kelemahan-kelemahan ( gr ey ar ea) yang
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ter dapat dalam undang-undang dan per atur an per pajakan itu sendir i, untuk memper kecil jumlah
pajak yang ter utang.
Sejauh ini ter dapat empat pengukur an agr esivitas pajak, menur ut Fr ank et al. (2009, p.
471) menggunakan pr oxy ETR ( Effective Tax Rates) yait u secar a umum menghitung r asio total
beban pajak penghasilan ter hadap pendapatan sebelum pajak dan mencer minkan per bedaan
pajak menur ut buku dan penyesuaian menur ut undang-undang lainnya yang ter masuk dalam
jadw al r ekonsiliasi pajak penghasilan per usahaan. Wil son (2009, p. 970) menggunakan pr oxy BTD
( Book-Tax Differ ences) yang ber isi infor masi tentang pelapor an pajak agr esif yang tidak ter kait
dengan akr ual diskr esioner dan manajemen laba ber basis akr ual. Menur ut Sar t ika (2015, p. 5)
Book-tax differ ences mer upakan per bedaan jumlah laba yang dihitung ber dasar kan akuntansi
dengan laba yang dihitung sesuai dengan per atur an perpajakan. Dyr eng et al. (2008, p. 66)
menggunakan pr oxy CETR ( Cash Effective Tax Rates) mer upakan pembayar an pajak menggunakan
kas atas laba sebelum pajak. Tidak seper ti GAAP ETR, CETR tidak ter pengar uh oleh per ubahan
estimasi seper ti har ga penilaian atau pembat alan pajak. Desai dan Dhar mapala (2005, p. 158)
menggunakan pr oxy Discr etionar y Total Book-Tax Differ ences yait u per bedaan antar a pendapatan
buku yang dilapor kan per usahaan kepada pemegang saham dan SEC atau Secur iti es and Exchange
Commi ssion (menggunakan pr insip akuntansi yang dit er ima umum, GAAP) dan pendapatan pajak
yang dilapor kan.

Manajemen Laba
Menur ut Yateno dan Sar i (2016, p. 2-3) Manajemen laba mer upakan suatu pr oses yang dil akukan
dengan sengaja dengan memanfaat kan kebebasan pilihan akuntansi dan masih dalam bat asan
Gener al Accept ed Accounting Pr inciples (GAAP) unt uk mendapatkan laba pada tingkat yang
diinginkan. Manajemen laba ter jadi ketika manajer ial melakukan judgement dalam penyusunan
tr ansaksi lapor an keuangan untuk mengubah lapor an keuangan sesuai dengan t ujuan ter tentu.
Hal ini mengakibatkan lapor an keuangan yang disajikan menyesatkan pasa Stakeholder dalam
melihat per for mance per usahaan. Ter dapat 2 (dua) per spektif yang dapat menjelaskan mengapa
manajemen laba dilakukan oleh pihak manajer ial. Per spektif, yakni per spektif infor masi dan
opor tunis. Per spektif infor masi memiliki pandangan manajemen laba mer upakan kebijakan yang
mer efleksikan har apan manajer ial ter hadap ar us kas per usahaan dimasa yang akan datang.
Manajemen laba dilakukan dengan tidak melanggar st andar akuntansi yang diter ima umum dan
yang paling utama adalah manajemen laba membantu per usahaan mempert ahankan nilai
perusahaan dimata investor
Teor i akuntansi positif yang dir umuskan Watt s dan Zimmer man (1990, p. 138-139) dapat
mempr ediksi ti ga hipotesis yang mendorong per usahaan melakukan manajemen laba. Peneliti
akuntansi banyak menggunakan tiga kombinasi var iabel: var iabel yang mer epr esentasikan
insentif manajer untuk memilih metode yang ber hubungan dengan r encana bonus, kontr ak utang,
dan proses politik. Lit er atur cender ung menyatakan masing-masing hipot esis ter sebut sebagai
perilaku opor tunistik manajer . Ti ga hipot esis yang memotivasi manajemen laba, yaitu: (a). Bonus
Plan Hypothesis, Hipotesis r encana bonus menyatakan bahw a per usahaan yang memiliki
perencanaan bonus, manajer per usahaan akan lebih cender ung memilih metode akunt ansi yang
dapat meningkatkan pendapat an pada per iode ber jalan (per iode masa kini). Pemilihan semacam
it u mungkin akan meni ngkatkan nilai bonus per iode saat ini jika dew an dir eksi tidak
menyesuaikan metode yang dipilih. (b). Debt/ Equit y Hypothesis, Hipotesis ut ang/ ekuitas
mempr ediksi semakin tinggi r asio utang/ ekuitas per usahaan, semaki n besar kemungki nan
manajer menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan. Semaki n ketat
batasan per janjian utang, semakin besar kemungkinan pelanggaran per janjian dan menimbulkan
biaya dar i technical default. Manajer yang mener apkan kebijaksanaan dengan memilih met ode
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akuntansi yang meni ngkatkan pendapat an dapat mer ingankan kendala utang dan mengur angi
biaya technical default. (c). Political Cost Hypothesis, Hipotesis biaya politik mempr ediksi bahw a
per usahaan besar lebih cender ung menggunakan met ode akuntansi yang dapat mengur angi laba
ber jalan dar ipada per usahaan kecil. Yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi mahalnya bagi
sebuah individu untuk menginfor masikan laba yang sesungguhnya kar ena bedampak pada biaya
politik yang mahal pula, sehingga individu lai n tidak mendapatkan infor masi sepenuhnya.
Semakin besar political cost semakin besar kemungkinan manajer memilih metode akuntansi
yang dapat menggeser laba masa kini ke laba masa depan. Polit ical cost yang ti nggi disebabkan
oleh pr ofitabilitas yang tinggi.

Intensitas Modal
Kebijakan investasi dinilai dapat mempengar uhi tindakan penghindar an pajak (tax avoidance)
yang akan dilakukan per usahaan. Apabila suatu per usahaan memutuskan untuk ber investasi
menggunakan aset, maka per usahaan dapat memanfaatkan depr esiasi sebagai biaya yang dapat
dikur angkan dar i penghasilan atau ber sifat deductible expense. Biaya penyusut an yang ber sifat
deductible expense nanti nya akan menyebabkan laba kena pajak per usahaan menjadi ber kur ang
dan jumlah pajak yang har us dibayar juga akan ber kur ang (Fatimah, dkk, 2017, p. 177). Jadi,
semakin t inggi int ensitas modal ar tinya semakin ser ing perusahaan menginvestasikan aset nya
dalam aset tetap, dimana akan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi pula yang dapat
menyebabkan ber kur angnya penghasilan sebelum pajak. Sehingga ber pengar uh pula t er hadap
jumlah pajak yang dibayar kan (menjadi lebih sedikit). Cara ini sangat mungkin dilakukan oleh
per usahaan untuk ber tindak agr esif t er hadap pajak. Menur ut Gupta & New ber r y (1997, p. 13)
pr opor si pr oper ty,plant & equipment t erhadap tot al aset (intensitas modal) adalah r asio yang
diukur dengan membandingkan total aset tetap ber sih dan total aset per usahaan yang keduanya
diambil dar i nilai buku.

Likuiditas
Banyak r asio keuangan yang dapat dipakai dalam penelitian ser ta dalam aplikasi sehar i-har i
seper ti r asio pr ofitabilitas, solvabilit as atau lever age, aktivitas, per tumbuhan, penilaian dan juga
likuiditas. Menur ut Hanie dan Saifi (2018, p. 97) r asio likuiditas digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam membayar kew ajibannya saat jatuh tempo. Per usahaan dikat akan
likuid apabila mampu menjadikan aktiva menjadi kas tanpa penur unan nilai, sehingga
per usahaan dapat seger a membayar kew ajibannya agar dapat melanjut kan aktivitas-aktivitas
per usahaan. Rasio likuiditas mempunyai banyak manfaat bagi pihak-pihak yang ber kepenti ngan
ter hadap per usahaan seper ti pemilik per usahaan, manajemen per usahaan, kr editor , dan i nvest or
untuk menilai kemampuan per usahaan ter hadap penyelesaian kew ajibannya. Likuiditas dapat
diukur dengan beber apa r umus. Menurut Walsh (2012, p. 115-121) ter dapat 3 car a mengukur
likuiditas yaitu rasio lancar, r asio cepat, dan r asio modal ker ja ter hadap penjualan.

Komisaris Independen
Per atur an Otor it as Jasa Keuangan Nomor 57/ POJK.04/ 2017 Tentang Pener apan Tata Kelola
Per usahaan Efek yang Melakukan Kegiat an Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Per antar a
Pedagang Efek Pasal 1 angka 6, komisar is independen adalah anggota Dew an Komisar is yang
ber asal dar i luar Per usahaan Efek dan memenuhi persyar atan sebagai Komisar is Independen
sebagaimana dimaksud dalam Per at ur an Otor itas Jasa Keuangan ini. Sedangkan dalam Pasal 19
dikatakan per usahaan w ajib memiliki komisar is independen. Dalam hal Dew an Komisar is ter dir i
lebih dar i 2 (dua) or ang, per sent ase jumlah Komisar is Independen w ajib paling sedikit 30% (tiga
puluh per sen) dar i jumlah seluruh anggota Dew an Komisaris. Komisar is independen adalah
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bagian dar i dew an komisar is yang ber asal dar i pihak luar per usahaan. Keber adaan komisar is
independen digunakan unt uk mendukung efektivitas per usahaan dan monitor ing kegi atan yang
dilakukan manajer. Pr opor si komisar is independen diukur dengan membagi total komisar is
independen dengan total anggota dew an komisar is (Wijayant i dan Mer kusiw ati, 2017, p. 217).

Ukuran Perusahaan
Menur ut Luke dan Zulaikha (2016, p. 84) per usahaan besar memiliki sumber daya yang besar
pula untuk membuat per encanaan pajak yang baik. Per usahaan yang dapat membuat
perencanaan pajak dengan baik dapat mengurangi jumlah pajak yang har us dibayar kan
perusahaan. Ukur an per usahaan adalah skala di mana dapat diklasifikasikan sebagai besar
kecilnya perusahaan dengan ber bagai car a antar a lain dengan total aset per usahaan, log size, nilai
pasar saham, dan lain-lain. Selain itu, ukur an per usahaan juga dapat digambar kan melalui total
aktiva, jumlah penjualan, r ata-r ata penjualan aset, dan r at a-r ata total aktiva per usahaan (Novar i
dan Lestar i, 2016, p. 5677). Ukur an per usahaan dapat diukur dengan logaritma natur al dar i total
aset per usahaan diakhir tahun (Liu dan Cao, 2007, p. 57).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data sekunder ber upa lapor an keuangan pada selur uh per usahaan
sekt or manufaktur yang ter daftar di Bur sa Efek Indonesia per iode 2015-2019. Jenis data yang
digunakan adal ah data panel. Data ter sebut diper oleh dar i websi te r esmi Bur saEfek Indonesi a
(idx.co.id) unt uk mencar i l apor an keuangan per usahaan yang ditel iti. Kr iteria dalam penelitian ini
adalah: 1) Per usahaan manufaktur yang ter daftar di BEI per iode 2015-2019. 2) Per usahaan yang
tidak mengalami delist ing atau secar a bert ur ut-tur ut ter daftar di BEI per iode 2015-2019. 3)
Perusahaan yang memiliki tanggal tutup buku per 31 Desember 4) Infor masi lapor an keuangan
dan tahunan ter saji lengkap 5) Per usahaan tidak mengalami ker ugian maupun ker ugian sebelum
pajak selama per iode 2015-2019. Kar ena per usahaan dengan pendapatan negatif atau yang
mengalami ker ugian dapat menyebabkan t ar if pajak efektif yang ter dist or si. 6) Per usahaan yang
memiliki CETR kur ang dar i 1 selama 2015-2019. Kar ena jika CETR lebih dar i 1, akan
menyebabkan estimation pr obl ems.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis r egr esi
moder asi ( moder ated regr ession analysis). Adapun model analisis per samaan r egr esi moder asi
yang diajukan dalam penelitian ini dengan menggunakan moder ate r egr ession analysis (MRA)
adalah sebagai ber ikut:
=

+
.

Dimana:
CETR

α
β1-β5

EM
CAPINT
LIKUID
KI
EM.KI
CAPINT.KI
LIKUID.KI
SIZE

ԑ

+

+
+

+

+

+

.

+

.

= Agr esivitas Pajak
= Konstanta
= Koefisien var iabel penjelas
= Manajemen laba
= Intensit as modal
= Likuiditas
= Komisar is Independen
= Inter aksi yang diukur dengan nilai absolute per bedaan antar a EM dan KI
= Inter aksi yang diukur dengan nilai absolute per bedaan antar a CAPINT dan KI
= Inter aksi yang diukur dengan nilai absolute per bedaan antar a LIKUID dan KI
= Ukur an Perusahaan
= Er ror
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasi l pencar ian diperoleh sebanyak 34 per usahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai
sampel dengan Tekni k pengambi lan sampel penel itian dengan pur posive sampling. Dengan 5
tahun per iode pengamatan sehingga di dapat juml ah observasi sebanyak 170 data obser vasi .
Stati sti k deskr iptif var iabel dar i per usahaan-per usahaan sampel tersaji pada Tabel 1:
Tabel 1.
St at isti k Deskr iptif
Mean
Maxi mum
Minimum
Std. Dev.
Obser vati ons

CETR
0.286194
0.881661
-0.190350
0.152990
170

EM
-0.015933
0.279351
-0.196152
0.069516
170

CAPIN
0.394967
0.814889
0.054795
0.158741
170

LIKUID
1.964343
15.44559
0.202784
2.012939
170

KI
0.439191
1.000000
0.285714
0.128036
170

SIZE
29.51465
33.49453
25.79571
1.832276
170

Tabel 1 diper oleh infor masi Nilai mini mum agresivitas pajak (CETR) sebesar -0,190350 dan nilai
maksimum agr esivit as pajak (CETR) sebesar 0,881661. Nilai r ata-r ata CETR sebesar 0,286194.
Nilai r ata-r ata lebih besar dar i nilai standar deviasi yaitu 0,286194 > 0,152990, ar tinya bahw a
nilai r ata-r ata mer upakan r epr esent asi yang baik bagi keselur uhan. Nilai minimum manajemen
laba (EM) sebesar -0,196152 dan nilai maksimum sebesar 0,279351. Nilai r ata-r ata sebesar 0,015933 yang lebih kecil dar i standar deviasi yait u -0,015933 < 0,069516, ar tinya bahw a nilai
r ata-r ata tidak mer epr esentasikan keselur uhan data dengan baik. Nilai minimum int ensitas modal
(CAPIN) sebesar 0,054795 dan nilai maksimum sebesar 0,814889. Nilai r ata-r ata sebesar
0,394967 yang lebih besar dar i standar deviasi yaitu 0,394967 > 0,158741, ar tinya bahw a nilai
r ata-r ata mer epr esentasikan keselur uhan data dengan baik.
Nilai minimum likuiditas (LIKUID) sebesar 0,202784 dan nilai maksimum sebesar
15,44559. Nilai r ata-r ata sebesar 1,964343 yang lebih kecil dar i standar deviasi yaitu 1,964343 <
2,012939, art inya bahw a nilai r ata-r ata tidak mer epr esentasikan keselur uhan data dengan baik.
Nilai minimum komisar is independen (KI) sebesar 0,285714 dan nilai maksimum sebesar 1
disebabkan oleh jabat an yang r angkap pada satu or ang. Nilai r ata-r ata sebesar 0,439191 yang
lebih besar dar i standar deviasi yait u 0,439191 > 0,128036, ar tinya bahw a nilai r ata-r at a
mer epr esent asikan keselur uhan data dengan baik. Nilai minimum ukur an per usahaan (SIZE)
sebesar 25,79571 dan nilai maksimum sebesar 33,49453. Nilai r ata-r at a sebesar 29,51465 yang
lebih besar dar i standar deviasi yait u 29,51465 > 1,832276, ar tinya bahw a nilai r ata-r at a
mer epr esent asikan keselur uhan data dengan baik.
Syar at sebelum melakukan analisis r egr esi linear berganda yaitu dengan melakukan uji
asumsi klasik. Pada penelitian ini menggunakan uji multikolinear itas, uji heter okedast isitas, dan
uji autokor elasi. Uji multikolinear itas ber tujuan untuk menguji apakah ter dapat kor elasi antar
var iabel bebas didalam model regr esi. Multikolinear itas dapat dilihat dar i nilai toler ance dan
var iance inflation factor (VIF). Jika Toler ance ≥ 0,10 atau VIF ≤ 10, artinya tidak terjadi masalah
multikolinear itas dalam model r egr esi dan sebaliknya. Pada tabel ber ikut ini menunjukkan bahw a
tidak ter jadi masalah multikolinearitas.
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Tabel 2
Uj i Multikolinear it as
Sampl e: 1 170
Included obser vati ons: 170
Var iable

Cent er ed
VIF
C
NA
EM
1.024558
CAPIN
1.053259
LIKUID
1.045672
KI
1.050340
SI ZE
1.044686
Note: VIF = var iance inflation factor

Uji heter okedastisitas ber tujuan untuk menguji apakah didal am model r egr esi ter jadi
keti daksamaan var ian dar i r esidual pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Model regr esi
yang baik adalah yang menghasil kan homokedastisitas atau tidak ter jadi heter okedastisitas.
Dalam peneliti an ini menggunakan Uji White. Jika c2 hitung ˂ c2 tabel, maka tidak terjadi
heter oskedastisitas. Dari hasil pengujian, didapatkan bahwa nilai tabel Chi-Square dengan
alpha 0,05 dan v = 5 memil iki ni lai 11,0705 dan diketahui statistik Prob. Chi-Squar e bernilai
lebih kecil dar i tingkat keper cayaan, yaitu 0,6316 < 11,0705. Artinya bahwa dalam model
r egr esi penel itian ini memiliki vari an yang tetap dar i satu pengamatan ke pengamatan yang
lain (Homokedasti si tas) atau dengan kata lain tidak ter jadi masalah heter okedastisitas.
Uji autokor elasi ber tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah autokor el asi
yang disebabkan adanya kor elasi antar a kesalahan pengganggu pada per iode t dengan
per iode t-1 dalam model r egr esi . Model r egr esi yang baik adal ah model yang tidak ter dapat
masalah autokor elasi . Dari hasi l pengujian, didapat nilai statistik Dur bin-Watson sebesar
1,088215 dimana angka ter sebut ber ada diantar a -2 dan +2 yang ar tinya model regr esi
penel itian ini tidak t er dapat masalah autokor elasi.
Sebelum melakukan anali si s ber ganda, per lu dilakukan uji kel ayakan model untuk
menentukan model yang tepat untuk r egr esi. Dar i hasil uji Chow dimana untuk menentukan
antar a model fixed effect atau common effect, didapat bahwa model yang cocok adalah fi xed
effect. Dan di dukung oleh pengujian kedua yaitu uji Hausman untuk menentukan antar a
model fixed effect atau random effect, di peroleh model yang tepat adal ah fixed effect. Kar ena
dal am kedua uji menghasilkan model yang sama, maka tidak per lu melakukan uji LM.
Moder ate r egr ession analysi s (MRA) di gunakan untuk mengetahui pengar uh secar a l inear
dua atau l ebih var iabel bebas dengan satu var i abel ter ikat dengan menggunakan pemoder asi.
Dalam penel itian ini menggunakan analisi s r egr esi moderasi untuk mengetahui apakah
vari abel moder asi dapat memper kuat at au memper lemah pengar uh var iabel bebas ter hadap
vari abel i ndependen. Perhitungan data analisis menggunakan Eviews ver si 9 dan model
r egr esi yang dipakai adalah model fi xed effect.:

Tabel 3.
Hasil Regr esi
Var iabel
EM
CAPIN
LI KUID
KI
EM.KI
CAPIN.KI
LI KUID.KI
SIZE

Koefisien
1.035595
-0.833569
0.032105
-0.634749
-1.331835
1.457502
-0.082854
-0.100484

t hitung
2.652662
-1.816319
0.553469
-0.941761
-1.722967
1.356889
-0.589670
-2.292910
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Pr ob
0.0090
0.0717
0.5809
0.3481
0.0873
0.1772
0.5565
0.0235
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Constanta
Pr ob. F-statistic
Adj. R Squar ed

3.620649
0.000000
0.473722

2.724922

0.0073

Intensitas Modal Ber pengar uh Negatif Ter hadap Agr esivitas Pajak
Semakin banyak modal yang diinvestasi kan dalam bentuk aset tetap, maka ti ndakan
agr esivi tas pajak semakin menurun. Menurut Budi anti dan Cur r y (2018, p. 1208) hal ini
terjadi karena adanya perbedaan masa manfaat dar i pihak per usahaan dan per pajakan ser ta
di perbolehkannya suatu per usahaan menyusutkan aset tetapnya. Selisi h penyusutan
komer si al dibawah penyusutan fiskal pada aset tetap masuk ke dal am kategori kor eksi fiskal
negati f. Umumnya penyusutan komer sial disusutkan 5 tahun sedangkan penyusutan fiskal 4
tahun. Sehingga menyebabkan kor eksi fiskal negatif yang pada akhir nya l aba kena pajak
ber kur ang atau ter jadi pengur angan PPh terutang. Hal ini disebabkan oleh pendapatan
komer sil yang lebi h tinggi dari pada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komer sil yang lebi h
kecil dari pada biaya-bi aya fiskal. Hasil penel itian ini sejalan dengan penel itian Budianti dan
Cur ry (2018) yang menyatakan int ensitas modal ber pengar uh negatif ter hadap agr esivi tas
pajak.

Likuiditas Tidak Ber pengar uh Ter hadap Agr esivitas Pajak
Li kuiditas ti dak ber pengaruh ter hadap agresivitas pajak. Hal i ni mungki n disebabkan kar ena
per usahaan selal u menjaga li kuidi tasnya. Selai n digunakan untuk mengetahui kemampuan
per usahaan dalam hal melunasi kewajiban jangka pendek, likui ditas juga ber fungsi sebagai
tol ak ukur kiner ja manajemen dengan melihat tingkat r asio likuiditas. Jadi, apabila r asio
likui ditas yang digambarkan terlalu tinggi, ar tinya banyak uang tunai yang menganggur dan
dapat mencer minkan kurang pr oduktifnya ki ner ja manajemen. Dan sebal iknya, jika ti ngkat
likui ditas r endah, maka akan mengurangi keper cayaan i nvestor kepada per usahaan dal am
hal pelunasan kewaji ban jangka pendeknya. Penelitian ini sejal an dengan penel itian Rejeki
(2019) dan Ti ar as dan Wijaya (2015). Sedangkan penelitian i ni ber tolak belakang dengan
penelitian Indr adi (2018) dan Indr ajati (2017) yang menyatakan likuiditas ber pengar uh
terhadap agr esivitas paj ak.

Komisar is Independen
Agresivitas Pajak

Memper lemah

Pengaruh

Manajemen

Laba

T er hadap

Komi sar is i ndependen memperlemah pengar uh manajemen laba terhadap agr esivitas pajak.
Hal ini dapat dilihat dar i pengar uh par sial manajemen laba ter hadap agr esivitas pajak yang
ber pengar uh posi tif, yang ar tinya semakin tinggi manajemen l aba yang di lakukan manajer ,
maka semakin tinggi pul a indikasi tindakan pajak agr esif. Kemudi an dengan adanya
komisar i s independen yang ber fungsi sebagai pengawas jalannya perusahaan, maka ti ndakan
manajemen l aba dapat di kontr ol sehingga manajer akan lebih ber hati-hati dalam mel akukan
income decr easing atau income incr easing dan tindakan pajak agr esif pun dapat ber kur ang.
Menur ut Diantar i dan Ulupui (2016) Pengawasan yang semakin ket at akan membuat
manajemen ber ti ndak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan tr anspar an sehi ngga
dapat memi nimalisasi pr aktik penghi ndar an pajak. Semakin banyak jumlah komi sar is
independen, maka semakin ketat pula pengawasan ter hadap manajemen yang dapat
mengur angi tindakan agr esivitas pajak. Penel itian ini sejalan dengan peneli tian Pitoyo et al .
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(2019) yang menyatakan komi sar i s independen dapat memoder asi pengaruh manajemen
laba terhadap agr esivitas pajak.

Komisaris Independen Tidak Memoder asi Pengaruh Intensitas Modal Ter hadap
Agr esivitas Pajak
Dapat dilihat dar i hubungan par sial antar a intensit as modal dengan agr esivitas pajak yang
memi liki hubungan negatif yang mungki n di sebabkan oleh perbedaan masa manfaat aset
tetap antar a akuntansi dengan fiskal yang mengaki batkan adanya kor eksi fiskal negati f dan
diperbolehkan per usahaan menyusutkan aset t etapnya. Sehingga banyaknya jumlah
komisar i s independen tidak mempengar uhi tindakan perusahaan memanfaatkan aset tetap
sebagai upaya tindakan pajak agr esif. Penel itian ini sejal an dengan Si naga dan Suar di kha
(2019, p. 24) dan ber tentangan dengan penelitian Safi tr i et al. (2019) yang menyatakan
komisar i s independen memoder asi pengar uh intensitas modal ter hadap agr esivi tas pajak.

Komisaris Independen Tidak Memoder asi Pengar uh Likuiditas Terhadap Agr esivitas
Pajak
Ji ka dilihat dar i hubungan par si al likui ditas dengan agresivitas pajak, tidak di temukan
pengar uh par sialnya. Hal ini mungkin disebabkan karena perusahaan sel al u menjaga
li kuidi tasnya sehingga keber adaan komi sar i s independen ti dak dapat memoder asi pengaruh
li kuidi tas ter hadap tindakan pajak agr esif dan juga ada kemungkinan bahwa pengangkatan
komisar i s independen hanya sebagai pemenuhan regulasi yang tert er a pula dalam Per atur an
Otor itas Jasa Keuangan Nomor 57/ POJK.04/ 2017 Pasal 19 yang menyatakan perusahaan
wajib memiliki komisari s i ndependen pal ing sedikit 30% (tiga puluh per sen) dari jumlah
selur uh anggota Dewan Komi sar i s. Penelitian i ni sejalan dengan penelitian yang di lakukan
oleh Yogiswari dan Ramantha (2017) yang menyatakan komi sar is independen ti dak
memoder asi pengar uh likuidit as ter hadap agresivitas pajak.

KESIMPULAN
Penel itian ini dilakukan untuk menguji pengar uh Manajemen Laba, Intensitas Modal dan
Likuiditas ter hadap Agr esivi tas Pajak dengan komisar is i ndependen sebagai pemoder asi.
Kesimpulan dar i penelitian ini adalah sebagai ber ikut: per tama, manajemen l aba
ber pengar uh positif ter hadap agr esivitas pajak dan intentensitas modal ber pegaruh negatif
ter hadap agr esi vitats pajak Kedua, likui ditas tidak ber pengar uh ter hadap agr esivitas pajak
Ketiga, komisar i s independen memper lemah pengar uh manajemen laba ter hadap agr esivitas
pajak. Ter akhir , komisar is independen tidak dapat memoder asi pengar uh intensitas modal
dan pengar uh l ikuiditas ter hadap agr esivitas pajak.
Keter batasan dalam penel itian ini adalah hanya menggunakan l ima per iode, nilai
adjusted R-Squar ed sebesar 47,37% menunjukkan masih banyak faktor lain yang dapat
mempengar uhi agr esivitas pajak, ukur an perusahaan dijadikan var iabel kontr ol , agr esivitas
pajak di pr oksikan dengan CETR dan manajemen laba menggunakan model jones yang
dimodifikasi sedangkan masih banyak r umus yang bisa di gunakan untuk memperoleh
agresivitas pajak dan manajemen laba. Untuk itu disar ankan bagi peneliti sel anjutnya
dihar apkan untuk menambah var iabel yang berpotensi mempengar uhi agr esivi tas pajak
seper ti komite audi t, kepemil ikan institusional, lever age dan nil ai perusahaan. Sel anjutnya
dihar apkan dapat menggunakan per hitungan yang berbeda pada manajemen laba dan
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agr esivi tas pajak ser ta menggunakan var i abel kontr ol yang lain seper ti ni lai per usahaan dan
var iabel moder asi yang lain seper ti komite audit.
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