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ABSTRAK 

 

DIAN RAHMWATI (2016), NIM. 1422100829, Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: “ Pengaruh Likuiditas, 

Leverage, Profitabilitas dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak dengan Good 

Corporate Governance sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016”.  

Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh likuiditas, leverage, 

Profitabilitas, dan capital intensity terhadap agresivitas pajak. Tujuan kedua untuk menguji 

pengaruh good corporate governance terhadap hubungan likuiditas, leverage, profitabilitas 

dan capital intensity terhadap agresivitas pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 yaitu 

sebanyak 144 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan 

menggunakan purposive sampling dan menetapkan jumlah sampel sebanyak 107 perusahaan. 

Metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan pengujian 

hipotesis, uji selisih mutlak, uji simultan atau uji F, uji parsial atau uji t dan uji koefisien 

determinan. 

Hasil penelitian menunjukan likuiditas dan profitabilitas berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak sedangkan leverage dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. Good corporate governance tidak memoderasi hubungan likuiditas, 

leverage, profitabilitas dan capital intensity terhadap agresivitas pajak.  

 

Kata kunci: likuiditas, leverage, profitabilitas, capital intensity, agresivitas pajak, good 

corporate governance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 DIAN RAHMAWATI (2016), NIM. 1422100829. Accounting Departement. Faculty 

of Economics. Widya Dharma University Klaten. “The influence of Liquidity, Leverage, 

Profitability and Capital intensity to Tax Aggressiveness  with Good Corporate Governance 

as Moderating Variable in Manufacturing Company Listed on Indonesia Stock Exchange in 

2016. 

The first objective of this study was to examine the influence of liquidity, leverage, 

profitability and capital intensity on tax aggressiveness. The second goal to test  objective of 

the influence of good corporate governance on the relationship of liquidity, leverage, 

profitability and capital intensity to the aggressiveness of tax. The population in this study is 

a manufacturing company listed on Indonesia stock exchange in 2016 that is as many as 144 

companies. Sampling technique in thiis study by using purposive sampling and set the 

number of samples as many as 107 companies. Methods of data analysis by using multiple 

linier regression analysis with hypothesis testing, absolute difference test, simultaneous test 

or F test, partial test or t test and determinant coefficient test.  

 The results showed that liquidity and profitability have an influence on tax 

aggressiveness, while leverage and capital intensity have no influence on tax aggressiveness. 

Good corporate governance does not moderate the influence of liquidity, leverage, 

profitability and capital intensity to tax aggressiveness.  

 

Keywords: Liquidity, profitability, leverage, capital intensity, tax aggressiveness good 

corporate governance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang 

cukup besar. Indonesia juga negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam 

yang berlimpah dan letak geografis. Indonesia yang cukup strategis dimana daerah 

Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Maka, banyak perusahaan dari 

dalam maupun luar negeri yang berdiri di Indonesia. Hal itu cukup menguntungkan 

Indonesia untuk menambah penerimaan dalam sektor pajak. 

Waluyo (2011) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan 

kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber 

dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Pajak merupakan salah satu 

pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada 

sektor perpajakan. 

Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib 

pajak badan. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-

Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1). Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak 

memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. 

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk 

memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat 

berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN (Nugraha, 2015). 

Dalam RAPBN 2014 tercantum bahwa pajak digunakan sebagai sumber daya 

bagi pemerintah untuk mendanai berbagai macam kepentingan publik seperti 

peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur umum, 

mendukung pertahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (Puspita, 



2014). Dalam usaha manufaktur terdapat banyak aspek pajak seperti, PPh, PPN, PPnBM 

dan PBB. Oleh karena itu, pajak atas sektor manufaktur dapat diandalkan sebagai 

penerimaan pajak Negara (Wahyudi, 2012). 

Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil 

penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, baik di tingkat pusat 

maupun daerah. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak 

bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan 

berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal 

sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham 

dan dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana, 2013). 

Belum mampunyai pemerintah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal 

menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan 

penghindaran pajak, penggelapan pajak, ataukah memang pemungutan yang dilakukan 

belum mampu berjalan secara maksimal. Penerimaan pajak harus mampu mencapai 

tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk 

pembiayaan belanja Negara (Adisamartha,2015). 

Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat 

mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara 

tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. 

Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan 

tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga 

perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya 

(Ardyansyah, 2014). Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan tax 

planning atau dengan agresivitas pajak. 



Tindakan agresif pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan 

laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau 

tidak tergolong tax evasion (Sari dan Martani. 2010). Pajak merupakan salah satu hal 

penting dalam pengambilan keputusan. Keputusan manajerial yang menginginkan 

meminimalkan biaya pajak perusahaan dilakukan melalui tindakan agresif pajak yang 

semakin marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Namun demikian, 

tindakan agresif pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan bagi 

perusahaan  

Menurut Frank, M., Lynch, L., dan Rego, S. (2009), agresivitas pajak perusahaan 

adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui 

tindakan perencanaan pajak (tax planning) baik menggunakan cara yang tergolong 

secara legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion). Walau tidak semua tindakan yang 

melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin 

besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif 

terhadap pajak. 

Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. 

Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat 

dari rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka 

perusahan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Kewajiban jangka 

pendek akan mampu dipenuhi apabila rasio likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan 

yang tinggi (Suyanto dan Supramono, 2012). Apabila perusahaan sedang berada dalam 

kondisi keuangan yang baik, pemerintah berharap agar perusahaan tersebut melunasi 

atau melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu (Suyanto dan Supramono, 2012). 

Leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang 

digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Hasil perhitungan rasio 



leverage menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal 

pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman 

tinggi maka memiliki beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan 

berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. 

Perusahaan dapat menggunakan tingkat leverage untuk mengurangi laba sehingga beban 

pajak berkurang (Adisamartha, 2015). 

Semakin tingginya hubungan perusahaan dengan pihak ketiga (kreditur) maka 

perusahaan akan lebih menjaga laba periode berjalan karena semakin tingginya 

kepentingan perusahaan dengan kreditur maka kreditur akan lebih mengawasi 

perusahaan dengan alasan kelangsungan pinjaman modal eksternal. Sehingga perusahaan 

dengan tingkat leverage yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena 

diharapkan mampu menjaga stabilitas laba periode berjalan, salah satunya dengan 

mengalokasikan laba periode mendatang ke laba periode berjalan (Adisamartha, 2015). 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. 

Menurut Nugraha (2015) profitabilitas merupakan indicator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yng ditunjukkan dengan laba yang 

dihasilkan. Laba dijadikan indikator oleh stakeholder untuk menilai sejauh mana kinerja 

manajemen mengelola perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas 

tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan 

dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan 

memiliki tingkat profitabilitas rendah maka investor cenderung tidak tertarik 

menanamkan modalnya (Yoehana, 2013). Menurut Nugraha (2015) profitabilitas 

merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar 

akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba 

yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar 



pajak jika mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat 

mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya.Capital 

intensity sering dikaitkan dengan seberapa besar aset tetap dan persediaan yang dimiliki 

perusahaan. (Nugraha, 2015) aset tetap perusahaan dapat menyebabkan berkurangnya 

beban pajak yang harus dibayarkan dengan adanya depresiasi aset tetap. Hal ini 

membuktikan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang lebih besar memiliki 

kemungkinan untuk membayar pajak yang lebih rendah dibanding perusahaan dengan 

aset tetap yang lebih sedikit. 

 Salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah ialah memerangi tindakan 

pajak agresif dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara 

benar. Meskipun saat ini praktik GCG sudah diterapkan dikalangan perusahan perusahan 

yang beroperasi di Negara Indonesia, belum dapat dipastikan pihak perusahaan untuk 

benar-benar menerapkan praktek GCG yang sebenarnya. Artinya, masih banyak 

perusahaan yang dikatakan memiliki tata kelola yang baik (GCG) bahkan sudah melalui 

beberapa tahap kriteria penilaian yang dilakukan oleh pihak IICG (Intitute Indonesian 

Corporate Governance) tidak menyurutkan langkah perusahaan untuk tidak agresif 

terhadap penghindaran pajak. Tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan 

merupakan salah satu faktor yang mendorong perusahaan menerapkan praktik earning 

management. (Delfitasari prima dan Raia Pratiwi 2016) 

Perusahaan yang memiliki mekanisme GCG yang baik maka akan berbanding 

lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Sartori, 

2010). GCG diciptakan untuk mengawasi tax planning agar mampu berjalan dibawah 

hukum yang berlaku. GCG memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan 

tetap berada dalam koridor penghindaran pajak (tax avoidance) yang bersifat legal bukan 

penggelapan pajak (tax evasion) yang bersifat illegal. 



Dalam praktik GCG memainkan beberapa peran, diantaranya sebagai 

pengawasan dari penghindaran pajak. prosedur pengambilan keputusan pemantauan 

kinerja sehingga dapat dipertanggung jawabkan (Sumihandayani,2013). GCG sebagai 

tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter seorang 

pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran 

pajak. 

Variabel pemoderasi GCG dalam penelitian ini diproksikan dengan komisaris 

independen. Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham 

pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis yang dapat memengaruhi kemampuannya 

untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan 

(Sari dan Martani 2010). Komisaris Independen merupakan bagian dari komisaris, yang 

bertugas untuk mengawasi manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatannya agar 

tidak menyimpang dari kebijakan yang sudah ditetapkan maupun tindakan yang 

melanggar hukum.  

Penelitian ini bermaksud mengintegrasikan penelitian yang telah ada sebelumnya 

mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh likuiditas, leverage, profitabilitas, dan capital 

intensity terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur 

pada tahun 2016. 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah meneliti bagaimana sikap perusahaan 

dalam ketaatannya membayar kewajiban perpajakan. Menurut Kementerian Keuangan 

RI pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan perpajakan, antara lain: 

(i) penurunan tarif PPh badan dari 28% menjadi 25% (UU No. 36 Tahun 2009), (ii) 

keringanan PPh sebesar 5% bagi perusahaan yang minimal 40% saham dimiliki publik 



dan (iii) pemberian insentif berupa pajak ditanggung pemerintah (DJP) atas PPh, PPN 

dan bea masuk guna mendorong investasi dan kegiatan usaha dalam negeri. 

Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan perusahaan akan membayar pajak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena kebijakan yang baru telah menurunkan tarif 

pajak bagi perusahaan yang tentunya juga menguntungkan bagi perusahaan. Namun pada 

kenyataannya masih saja terjadi kecurangan yang dilakukan perusahaan dalam hal usaha 

menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan (Nugraha, 2015). 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi terkait dengan ketaatan 

perusahaan dalam membayar pajak atau perusahaan melakukan tindakan agresivitas 

pajak. Penelitian ini mengggunakan proksi effective tax rate (ETR) sebagai pengukuran 

agresivitas pajak perusahaan. ETR dianggap mampu merefleksikan perbedaan antara 

perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Kamila, Putri Almainda dan Dwi 

Martani,2013).  

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016. Alasan pemilihan  perusahaan 

Manufaktur karena berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh menteri perindustrian 

Airlangga Hartono menyampaikan bahwa pada perusahaan manufaktur tahun 2016 

mampu mempertahankan pertumbuhan positif sehingga Indonesia berhasil mencapai 

rangking 10 besar negara industri manufaktur di Dunia. Pernyataan tersebut juga selaras 

dengan hasil survei Badan Pusat Statistika (BPS). Dengan demikian seberapa besar 

perusahaan manufaktur akan lebih agresif untuk mengurangi beban pajaknya dengan 

tetap mempertahankan pertumbuhan yang dicapai agar tidak menurun.  

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik 

untuk meneliti “PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN 

CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN GOOD 



CORPORATE GOVERNACE SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA 

PERUSAHAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan di uji dalam penelitian adalah sebagai berikut.  

1. Apakah Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan Capital Intensity berpengaruh secara 

simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

5. Apakah Capital Intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

6. Apakah Komisaris Independen memoderasi hubungan likuiditas dan agresivitas pajak 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

7. Apakah Komisaris Independen memoderasi hubungan leverage dan agresivitas pajak 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

8. Apakah Komisaris Independen memoderasi hubungan profitabilitas  dan agresivitas 

pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

9. Apakah Komisaris Independen memoderasi hubungan capital intensity dan agresivitas 

pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

 



C.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian 

adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menguji pengaruh Likuditas, Leverage, Profitabilitas dan  Capital Intensity 

secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

2. Untuk menguji pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak pada  perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

3. Untuk menguji pengaruh Leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

4. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

5. Untuk menguji pengaruh Capital Intensity terhadap agresivitas pajak pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

6. Untuk menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap hubungan likuiditas dan 

agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

7. Untuk menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap hubungan leverage dan  

agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

8. Untuk menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap hubungan  profitabilitas dan 

agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

9. Untuk menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap hubungan capital intensity 

dan agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

 

 

 



D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 

terkait adalah sebagai berikut. 

1. Bagi perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak 

manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa 

melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien 

dalam masalah pajak perusahaan dimasa yang akan datang. 

2. Bagi investor 

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi para pengguna 

laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan 

penelitian selanjutnya terkait pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas dan capital 

intensity terhadap agresivitas pajak dengan good corporate governance sebagai 

variabel moderating didalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas 

dan capital intensity terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai 

variabel moderating. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 

sebesar 107 perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia  tahun 2016. 

Berdasarkan analisis data dengan mengunakan pengujian regresi linier berganda 

dan selisih mutlak dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini.  

1. Likuiditas, leverage, profitabilitas dan capital intensty secara simultan  berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak.  

2. Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini diperkirakan bahwa  

semakin tingginya rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan akan semakin 

berusaha untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode selanjutnya dengan 

alas an menghindari tingkat pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam 

keadaan yang baik. Semakin tinggi rasio likuiditas maka akan berbanding positif 

dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan. 

3. Leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini diperkirakan  bahwa 

perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi tidak akan agresif dalam hal 

perpajakan karena perusahaaan harus mempertahankan laba mereka karena terikat 

dengan kepentingan kreditur. Apabila perusahaan berusaha meningkatkan laba, maka 

beban pajak yang dibayarkan juga akan meningkat.  

4. Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini diperkirakan bahwa 

apabila perusahaan ingin melakukan agresivitas pajak maka harus semakin efisien 



dari segi beban sehingga tidak membayar pajak dalam jumlah besar. Perusahaan yang 

memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam 

tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan.. Laba yang 

meningkat mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat atau 

dapat dikatakan ada kemungkinan upaya dari perusahaan untuk melakukan agresivitas 

pajak. 

5. Capital intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini diperkirakan 

bahwa perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan 

perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan, sedangkan dalam preferensi 

perpajakan aset tetap mempunyai masa manfaat tertentu yang umumnya lebih cepat 

bila dibandingkan dengan masa manfaat yang diprediksi oleh perusahaan. Akibatnya 

masa manfaat aset tetap yang lebih cepat akan membuat ETR perusahaan menjadi 

rendah. 

6. Komisaris independen tidak memoderasi hubungan likuiditas terhadap agresivitas 

pajak. Hal ini diperkirakan bahwa kondisi ini dilakukan perusahaan karena semakin 

tingginya rasio likuiditas perusahaan maka perusahaan akan semakin berusaha untuk 

mengalokasikan laba periode berjalan ke periode selanjutnya dengan alasan tingkat 

pembayaran pajak yang tinggi apabila perusahaan dalam keadaan yang baik.  

7. Komisaris independen tidak memoderasi hubungan leverage terhadap agresivitas 

pajak. Hal ini diperkirakan bahwa perusahaan akan memanfaatkan hutang untuk 

meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah agresif terhadap 

pajak. Dalam kaitannya dengan pajak, tindakan ini disebabkan karena bunga 

merupakan beban tetap yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak.  

8.  Komisaris independen tidak memoderasi hubungan profitabilitas terhadap agresivitas 

pajak. Hal ini diperkirakan bahwa laba yang meningkat mengakibatkan jumlah pajak 



yang harus dibayarkan juga meningkat. Sehingga perusahaan melakukan creative 

accounting dalam laporan keuangannya dengan memanipulasi labanya lebih sedikit 

sehingga beban pajak yang dibayar juga akan sedikit. 

9. Komisaris independen tidak memoderasi hubungan capital intensity terhadap 

agresivitas pajak. Hal ini menunjukan bahwa Kondisi ini dilakukan perusahaan karena 

dengan menginvestasikan modal pada aset tetap akan memengaruhi beban depresiasi 

yang juga akan memengaruhi laba perusahaan. Lebih lanjut, aset tetap mengalami 

penyusutan bahwa risiko yang melekat padanya yaitu beban penyutan pasti akan 

terjadi sehingga akan berdampak pada pembayaran pajak. Pajak yang dibayarkan 

perusahaan tergantung oleh seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan. 

B. Keterbatasan  

Peneliti telah berusaha untuk sebaik mungkin dalam melakukan penelitian ini, 

tetapi masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, antara 

lain:  

1. Peneliti mengunakan periode waktu satu tahun sehingga belum mampu mewakili dan 

menjelaskan pengaruh yang lebih besar terhadap agresivitas pajak, dengan waktu 

yang singkat maka kejadian dalam suatu perusahaan belum terlalu terlihat.  

2. Penelitian ini mengunakan sampel pada perusahaan manufaktur sehingga tidak dapat 

digeneralisasikan untuk kelompok industri lain.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak cukup banyak namun dalam 

penelitian ini hanya mengambil 4 variabel yaitu likuiditas, leverage, profitabilitas,  

capital intensiy dan dengan moderasi komisaris independen.  

 

C. Saran  



Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian ini, saran yang dapat 

diberikan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut.  

1. Bagi perusahaan agar dapat menggunakan sumber dayanya dengan baik sehingga 

mampu mengefisienkan beban pajaknya. Selain itu perusahaan juga diharapkan lebih 

berhati-hati terhadap tindakan agresivitasnya dalam hal perpajakan karena 

pemungutan pajak sudah lebih ditingkatkan baik dalam hal pengawasan dan 

pelaksanaan.  

2. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam 

mengambil keputusan berinvestasi.  

3. Bagi peneliti selanjutnya,  

a) Diharapkan menambah periode penelitian karena pada penelitian ini hanya 

menggunakan 1 periode saja yaitu 2016.  

b) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan atau menambah variabel lain 

selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang mungkin berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak, seperti variabel independen penelitian ini dapat 

ditambah seperti ukuran perusahaan, CSR, dan lain-lain. 

c) Diharapkan dapat juga menggunakan objek penelitian yang lain misalnya 

perusahaan yang tergabung dalam perusahaan ritel, perbankan, dan lain-lain.  
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