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PENGARUH INVENTORY INTENSITY, KUALITAS AUDIT, DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF 

TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF PERIODE 2013 – 2017 

Dika Putra (20141112105) 

 

ABSTRACT 
This study aims to examine the relationship between inventory intensity, audit quality, and 

executive compensation for tax aggressiveness of automotive companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) for the period 2013 – 2017. Sampling determinded by using purposive sampling method 
and sample of this research are 13 companies. Data obtained as secondary data on annual financial 
report for fiscal year 2014 – 2017. The analysis technique used in this research is multiple regression 
analysis. The hypothesis is based on previous research and various other supporting theories.  

The results of this study showed that inventory intensity has a negative effect on tax 
aggressiveness, audit quality has no effect on tax aggressiveness, and executive compensation has no 
effect on tax aggressiveness. 
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PENDAHULUAN 

Pajak adalah salah satu pendapatan terbesar negara yang diperoleh dari pengeluran 
masyarakat. Pajak digunakan untuk keperluan negara dan berguna untuk kesejahteraan rakyat 
sehingga seluruh wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak. Menurut undang-undang republik 
Indonesia Nomor 28 tahun 2007 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang. Upaya 
pemerintah untuk menaikkan pendapatan yang bersumber dari pajak dilakukan dengan cara melakukan 
perbaikan dan penyempurnaan mengenai undang – undang perpajakan agar sesuai dengan kebutuhan 
wajib pajak (Lestari & Putri, 2017). 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2017) sumber terbesar pendapatan negara adalah dari 
penerimaan pajak. Tabel 1.1 menjelaskan pendapatan negara pada tahun 2017. 

Tabel 1 
Realisasi Pendapatan Negara 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) 

Pendapatan 
Negara 

Triwulan  
I 

%  Triwulan II %  Triwulan III %  

Penerimaan 
Perpajakan 

237.875.897 16,08 571.852.016 38,20 876.445.556 58,54 

Penerimaan 
Bukan Pajak 

4.015.157 30,63 8.103.955 61,81 12.859.604 98,08 

Total 
Pendapatan 

241.891.054 16,21 579.955.971 38,40 889.305.161 58,88 

                Sumber: kemenkeu.go.id, 2018 

Dari data diatas membuktikan pendapatan terbesar negara adalah dari penerimaan pajaknya. 
Tetapi kenyataannya penerimaan pajak di Indonesia masih belum tercapai dengan maksimal. Menurut 
UU No.16 Tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat. Namun, menurut wajib pajak atau 
perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan tersebut. Sehingga 
untuk memaksimalkan keuntungan, biasanya perusahaan akan membayar pajak seminimal mungkin. 
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Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melakukan tindakan agresivitas pajak (tax aggresiveness) 

(Noor, Fadzillah, & Mastuki, 2010). 

Tindakan agresifitas pajak adalah suatu tindakan yang dibuat atau direncanakan untuk 
mengurangi keuntungan perusahaan melalui perencanaan pajak yang tepat. Agresifitas pajak bertujuan 
mengurangi pajak secara legal dan pengungkapan informasi secara transparansi kepada otoritas pajak. 
Praktek agresifitas pajak biasanya memanfaatkan kelemahan – kelemahan hukum pajak dan tidak 
melanggar hukum perpajakan (Frank, Lynch, & Rego, 2009). Chen, Chen, & Cheng (2010) menyatakan 
bahwa penggunaan istilah tax aggressiveness dapat digunakan bergantian dengan istilah penghindaran 
pajak (tax avoidance). 

Adanya fenomena penghindaran pajak yang terjadi di PT Coca Cola Indonesia, dimana 
ditemukan adanya pembengkakan biaya yang besar. Pembengkakan biaya yang besar itu antara lain 
untuk beban biaya iklan produknya. Dirjen Pajak menyimpulkan bahwa PT Coca Cola Indonesia 
sengaja memaksimalkan beban biaya iklan agar pajak yang dibayarkan semakin kecil (Khairunisa, 
Hapsari, & Aminah, 2017). Adanya hubungan penghindaran pajak dengan peningkatan beban biaya 
dapat dijelaskan melalui inventory intensity (Andhari & Sukartha, 2017).  Inventory intensity merupakan 
bagian dari aset lancar perusahaan yang digunakan untuk memenuhi permintaan dalam jangka 
panjang. Semakin banyak tingkat persediaan di dalam perusahaan, maka semakin tinggi juga beban 

pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut (Andhari & Sukartha, 2017). 

Selain berhubungan dengan inventory intensity, beberapa faktor yang akan mempengaruhi 
penghindaran pajak adalah kualitas audit dan kompensasi eksekutif. Kualitas audit merupakan salah 
satu proksi corporate governance. Apabila perusahaan yang memiliki struktur corporate governance 
yang baik maka kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak nya juga akan baik. Peran utama 
auditor adalah untuk menyatakan pendapat mengenai apakah laporan keuangan dan pengungkapan 
disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kondisi keuangan perusahaan klien di Indonesia 
kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP atau IFRS). Bagian dari keterlibatan 
audit termasuk memeriksa kebenaran sebuah data, kewajaran pengakuan dan pengungkapan terkait 
pajak di dalam laporan keuangan, sehingga auditor secara tidak langsung dapat mempengaruhi 
agresivitas pajak (Kanagaretnam, Lee, Lim, & Lobo, 2016). 

Di negara berkembang seperti Indonesia, banyak terjadi kasus agresivitas pajak dengan cara 
melaporkan atau tidak  melaporkan pendapatan tetapi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas 
pendapatan yang bisa dikenai pajak karena pendapatan tersebut dialokasikan untuk pemberian 
kompensasi. Eksekutif sebagai pemimpin perusahaan bersedia membuat kebijakan penghindaran 
pajak jika pemimpin perusahaan mendapatkan keuntungan berupa kompensasi atas kebijakan yang ia 
lakukan. Oleh karena itu kompensasi tinggi kepada eksekutif merupakan salah satu cara terbaik 
mengupayakan pelaksanaa agresivitas pajak (Mayangsari et al., 2015). Faktor pendorong manajer atau 
pemimpin perusahaan mau menerima kompensasi agar terlibat dalam kegiatan agresivitas pajak adalah 
karena dapat meningkatkan penyesuaian insentif manajerial dengan nilai pemegang saham (Seungmin, 

Wooseok, & Shin, 2017) 

 

KAJIAN TEORI 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Teori agensi adalah konflik kepentingan antara principal dan agent yang disebabkan masing – 
masing individu mempunyai keinginan untuk menyejahterakan dirinya sendiri. Pihak principal memiliki 
keinginan membuat profitabilitas perusahaannya meningkat, sedangkan agent menginginkan 
peningkatan kebutuhan ekonominya, seperti memperoleh investasi dan kontrak kompensasi (Pranoto 
& Widagdo, 2013). Kepentingan yang berbeda antara prinsipal dan agen mengakibatkan permasalahan 
yang biasa disebut dengan agency problem. Prinsipal dalam hal ini pemegang saham ingin 
mendapatkan keuntungan yang besar atas investasinya, maka dari itu manajemen bertanggung jawab 
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memberikan kinerja yang baik dan menghasilkan profitabilitas perusahaan yang besar. Akibat hal 
tersebut, manajemen akan melakukan berbagai cara termasuk dengan membayar rendah pajak yang 
harus dibayar perusahaan (Lestari & Putri, 2017) 

Teori Stakeholders 

Freeman (1983) mendefenisikan stakeholders adalah kelompok atau individu yang dapat 
mempengaruhi suatu pencapaian dan tujuan sebuah organisasi. Pengertian lain tentang stakeholders 
adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung maupun secara tidak langsung terhadap aktivitas 
perusahaan. Fokus utama dalam teori ini adalah bagaimana perusahaan mengawasi dan mendukung 
kebutuhan stakeholdersnya (Siregar & Widyawati, 2016). 

 Teori stakeholders lebih menekankan kepada perusahaan untuk lebih mengetahui bahwa 
perusahaan bukan bertujuan untuk kepentingannya sendiri, tetapi perusahaan harus memberikan 
manfaat untuk stakeholders nya. Yang dimaksud stakeholders itu adalah shareholders, karyawan, 
konsumen, supplier, pemerintah, dan masyarakat (Putri & Natasya, 2017). 

Pajak 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (2017) menyatakan “pajak adalah iuran 
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 
mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.” 

Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam Resmi (2017) “pajak merupakan prestasi yang dipaksakan 
sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara 
umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – 

pengeluaran umum.” 

Dari beberapa definisi tersebut dapat diberikan kesimpulan, yaitu (Resmi, 2017): 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan 
pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh 
pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya 

masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.  

Agresivitas Pajak 

Agresivitas pajak adalah berbagai macam bentuk kegiatan yang melibatkan wajib pajak untuk 
mematuhi peraturan pajak dengan membayar sesuai ketentuan atau dengan mengurangi pajak. Namun 
dalam prakteknya banyak sekali perusahaan yang memanfaatkan kelemahan aturan pajak tetapi masih 
dalam batas undang – undang perpajakan (Dyreng, 2008 dalam Pranoto & Widagdo, 2013). Pada 
dasarnya, wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang rendah. Menurut Frank et al. 
(2009), suatu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk merekayasa dengan mengurangi pendapatan 
kena pajak melalui tindakan perencanaan pajak (tax planning) baik secara legal yang dilakukan dengan 
penghindaran pajak (tax avoidance) maupun ilegal yang dilakukan dengan penggelapan pajak (tax 
evasion) disebut dengan agresivitas pajak perusahaan. 

Inventory Intensity 

Inventory intensity adalah merupakan bagian dari aktiva lancar perusahaan yang diproksikan 
dengan membandingkan persediaan yang dimiliki perusahaan dengan total aset perusahaan. 
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Perusahan yang berinvestasi dengan persediaan akan menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan 
dan penyimpanan persediaan, sehingga jumlah beban perusahaan akan meningkat dan dapat 
menurunkan laba perusahaan sehingga mengakibatkan pajak yang dibayar perusahaan akan 
berkurang (Andhari & Sukartha, 2017). Menurut Etty & Rasita (2005) dalam Putri & Launtania (2016) 
Inventory Intensity menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur investasinya 
dalam persediaan yang direfleksikan dalam berapa kali persediaan itu diputar selama satu periode 
tertentu. Manajer akan berusaha mengurangi beban tambahan yang ditimbulkan persediaan yang 
banyak agar tidak mengurangi laba perusahaan. Tetapi manajer juga memungkinkan menambah biaya 
beban tambahan tersebut untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Perusahaan 
akan mengharapkan memiliki inventory intensity yang besar sehingga mendorong terjadinya agresivitas 
pajak (Lanis & Richardson, 2007 dalam Sari & Tjen (2016). 

Kualitas Audit 

Dalam penerapan good corporate governance (GCG), kualitas audit dengan transparansi 
merupakan salah satu elemen penting. Karena kualitas audit dinilai dari auditor yang memiliki kualitas 
dan kemampuan dalam mempertahankan reputasinya (G. A. P. Dewi & Sari, 2015). Transparansi 
dengan pemegang saham dapat dilakukan dengan melaporan hal – hal dengan akurat yang 
berhubungan dengan perpajakan (Damayanti & Susanti, 2015).  
 

Kompensasi Eksekutif 

Menurut G. A. P. Dewi & Sari (2015) kompensasi eksekutif penghargaan berupa material atau 
non material yang diberikan kepada eksekutif agar meningkatkan motivasi dalam mencapai tujuan 
perusahaan. Macam – macam kompensasi eksekutif menurut Mayangsari (2015) adalah gaji pokok, 
bonus, fasilitas jabatan, pemberian saham, dan opsi lainnya. Sistem yang biasanya digunakan dalam 

pemberian kompensasi adalah reward system bukan salary system. 

PERUMUSAN HIPOTESIS 

H1: Inventory Intensity berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak 
Dalam agency theory, manajer sebagai agen akan berusaha mengurangi beban tambahan 

karena banyaknya persediaan sehingga tidak mengurangi laba perusahaan. Namun di sisi lain manajer 
dengan terpaksa menambah beban tambahan dengan tujuan untuk menekan pajak. Sehingga cara 
yang digunakan manajer adalah menambah beban tambahan persediaan untuk menurunkan laba 
perusahaan yang berakibat beban pajak perusahaan akan menurun. Jika laba perusahaan kecil, maka 
pajak yang akan dibayarkan perusahaan pun juga kecil (C. L. Putri & Lautania, 2016).  

Semakin tinggi intensitas persediaan maka semakin efisien dan efektif perusahaan dalam 
mengelola persediaannya. Apabila intensitas persediaan perusahaan tinggi maka tingkat biaya-biaya 
tersebut akan semakin berkurang dan meningkatkan jumlah laba, maka semakin tingginya intensitas 
persediaan akan meningkatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan (Adisamartha dan Noviari, 2015).  
Menurut Andhari dan Sukartha (2017) perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi 
akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang diterima. 

. 
 
H2: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak 

Menurut Chai & Liu (2010) dalam Damayanti & Susanto (2015) apabila perusahaan mempunyai 
laba yang tinggi maka beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga tinggi, sehingga memicu 
perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak atau penghindaran pajak, tetapi karena adanya 
auditor yang berkualitas di suatu perusahaaan maka perusahaan tersebut akan lebih memilih untuk 
tidak melakukan manipulasi laba untuk menghindari perusahaan dari hal perpajakan.  

Auditor yang berkualitas tinggi dapat berfungsi sebagai alternatif dalam mengatur mekanisme 
tata kelola perusahaan ketika penegakan hukum lemah. Maka dari itu, auditor memiliki insentif yang 
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lebih kuat untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang secara tidak langsung akan 
mengurangi agresivitas pajak. (Choi & Wong, 2007 dalam Kanagaretnam et al., 2015). 

 

H3: Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak  
Seseorang akan melakukan sesuatu apabila adanya keuntungan yang didapat dari tindakan 

tersebut. Maka dari itu, eksekutif sebagai pemimpin perusahaan akan mendukung kebijakan 
penghindaran pajak apabila eksekutif juga mendapatkan keuntungan. Eksekutif akan menerima 
kompensasi lebih tinggi apabila mampu mencapai tujuan perusahaan seperti meningkatnya kinerja 
perusahaan. Meningkatnya kinerja perusahaan karena adanya upaya meminimalisasikan pembayaran 
pajak perusahaan. Sehingga kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 
(Mayangsari, 2015).  

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah inventory intensity, kualitas audit, dan kompensasi 
eksekutif berpengaruh terhadap tax aggressiveness. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan 
otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2013 – 2017. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data panel. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan bank yang 
dipublikasikan di BEI dengan periode penelitian 2013 – 2017. Data tersebut diperoleh melalui situs 
www.idx.co.id   

Metode pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling dengan populasi 
seluruh perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2017. Melalui metode tersebut 
didapatkan 13 perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Teknik analisa yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa statistik deskriptif, analisa regresi data panel, koefisien 
determinasi, uji F, uji t dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji 
autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.  

 
MODEL PENELITIAN 
 
𝑬𝑻𝑹𝒊,𝒕= 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝐈𝐍𝐕𝐈𝐍𝐓𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑸𝑼𝑨𝑫𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑴𝑷𝑬𝑿𝒊,𝒕 + 𝜺 

 
Keterangan: 
 
ETR  = Tax Aggressiveness yang diukur dengan Effective Tax Rate 
𝛽0  = Konstanta 
𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 = Koefisien regresi 

𝐼𝑁𝑉𝐼𝑁𝑇𝑖,𝑡 = Inventory Intensity 

𝑄𝑈𝐴𝐷𝑖,𝑡 = Kualitas Audit  

𝐶𝑂𝑀𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑡 = Kompensasi Eksekutif 

𝜀  = Error 
i   = Cross Section Identifiers  
t   = Time Series Identifiers 
 
Operasionalisasi Variabel 
 
1) Tax Aggressiveness 

Pengukuran terkait tax aggressiveness dilakukan dengan menggunakan proksi effective tax 
rates (ETR) yang diharapkan dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang 
dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al., 2010). 

ETR = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
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2) Inventory Intensity 

Inventory intensiy ratio merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi apakah 
tingkat persediaan tepat jika dibandingkan dengan volume usaha. Rasio ini menggambarkan 
hubungan antara persediaan barang yang terjual dari persediaan yang ada di tangan. Inventory 
intensity ratio dapat diukur membagi harga pokok penjualan dengan rata – rata persediaan (Delgado 

et al., 2014 dalam Putri & Launtania, 2016). 

Inventory Intensity Ratio = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙+𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

2

 

3) Kualitas Audit 

Pengukuran kualitas audit berdasarkan besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik yang 
melakukan audit pada suatu perusahaan (Dewi & Sari, 2015). kualitas audit diukur dengan 
menggunakan variable dummy yang bernilai 1 apabila audit laporan keuangan dilakukan oleh Kantor 
Akuntan Publik (KAP) The Big Four yaitu Price Water House Cooper–PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, 
KPMG, dan Ernst & Young –E&Y, dan bernilai 0 apabila audit laporan keuangan tidak dilakukan oleh 

Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four (Damayanti & Susanto, 2015).  

4) Kompensasi Eksekutif 

Kompensasi eksekutif diukur dengan menggunakan total kompensasi kas yang diterima oleh 
eksekutif selama setahun (Hanafi, 2014 dalam Mayangsari, 2015). Penelitian ini diukur dengan 
menggunakan total kompensasi yang mencakup jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain 
yang diterima eksekutif (dewan komisaris dan direksi) dibagi dengan jumlah penjualan perusahaan 
dalam setahun (Amstrong et al., 2012 dalam Dewi & Sari, 2015). 

Kompensasi Eksekutif = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑠𝑖 (𝑔𝑎𝑗𝑖,𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠,𝑡𝑢𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 

 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Statistik Deskriptif  

Tabel 2 
Statistik Deskriptif 

 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 

 ETR INVINT QUAD COMPEX 

Mean 0,229341 8,257136 0,615385 0,015002 

Median 0,249865 8,113392 1,000000 0,007247 

Maximum 0,578484 33,71958 1,000000 0,086522 

Minimum -0,257038 0,468272 0,000000 0,000669 

Std. Dev. 0,132005 5,254253 0,491251 0,017962 

Skewness -0,864486 2,411497 -0,474342 2,408451 

Kurtosis 6,497262 12,36561 1,2250000 8,292920 

 

Jarque-Bera 32,97708 240,4477 8,776354 110,9714 

Probability 0,000000 0,000000 0,012423 0,000000 

 

Sum 11,925708 429,3711 32,00000 0,780079 

Sum Sq. Dev. 0,888695 1407,966 12,30769 0,016454 

 

Observations 52 52 52 52 
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Dapat dilihat pada tabel 1, bahwa pada variabel COMPEX nilai mean lebih kecil dari nilai standar 
deviasi, hal ini menunjukkan sebaran data pada variabel COMPEX besar (heterogen) sehingga data 
terdistribusi dengan luas. Namun untuk variabel ETR, INVINT, dan QUAD nilai mean lebih besar dari 
standar deviasi, hal ini menunjukkan sebaran data pada variabel ETR, INVINT, dan QUAD kecil 
(homogen) sehingga data tidak terdistribusi dengan luas.  
 Selanjutnya, untuk variabel INVINT dan COMPEX nilai mean lebih besar dari nilai median, 
sehingga besarnya nilai INVINT dan COMPEX pada perusahaan otomotif di Indonesia cenderung tinggi. 
Namun untuk variabel ETR dan QUAD nilai mean lebih kecil dari nilai median, sehingga besarnya nilai 
ETR dan QUAD pada perusahaan otomotif di Indonesia cenderung rendah. 
 
Pengujian Model 
 

Tabel 3 
Hasil Persamaan Regresi 

 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

INVINT -0,010096 0,003382 -2,984806 0,0045 

QUAD -0,040746 0,033251 -1,225382 0,2264 

COMPEX -0,762428 0,974310 -0,782531 0,4377 

C 0,347526 0,036952 9,404674 0,0000 

Effects Specification 

 S.D Rho 

Cross-section random 0,025986 0,0511 

Idiosyncratic random 0,112003 0,9489 

Weighted Statictics 

R-squared 0,219454 Mean depenent var 0,205032 

Adjusted R-squared 0,170670 S.D dependent var 0,126332 

S.E. of regression 0,116104 Sum squared resid 0,647042 

F-statistic 4,498481 Durbin-Watson stat 1,634704 

Prob(F-statistic) 0,007339  

     Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 

 
Berikut ini merupakan hasil pengujian dimana pada penelitian ini menggunakan Random Effect, 

yang diketahui setelah melakukan Uji Chow dan Uji Hausman. Data dalam penelitian ini telah lulus uji 
asumsi klasik, sehingga data terbebas dari masalah multikolinieritas, autokorelasi, dan 
heteroskedastisitas.  
 
Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 2, besarnya koefisian determinasi yang dilihat melalui 
Adjusted R-squared, dalam penelitian ini sebesar 0,170670 atau 17,0670%. Sehingga Inventory 
Intensity (INVINT), Kualitas Audit (QUAD), dan Kompensasi Eksekutif (COMPEX) mampu menjelaskan 
pengaruhnya terhadap Agresivitas Pajak (ETR) sebesar 17,0670%, sisanya sebesar 82,933% 
dijelaskan oleh variabel lain diluar model.  
 
Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 
1. Pengaruh inventory intensity terhadap tax aggressiveness 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inventory intensity memiliki pengaruh negatif terhadap 
tax aggressiveness. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat persediaan 
yang tinggi akan memiliki effective tax rate (ETR) yang rendah, yang berarti perusahaan cenderung 
membayar pajaknya rendah. Sehingga agresivitas pajak pada perusahaan tersebut tinggi. Hal ini 
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disebabkan karena inventory intensity bukan termasuk dalam tax deductible di dalam sistem 
perpajakan. Sehingga manajer membutuhkan usaha yang lebih untuk mengatur inventory intensity 
perusahaan agar tingkat beban pajak perusahaan berkurang. Akibatnya, apabila manajer 
menggunakan metode evaluasi persediaan yang kurang efisien maka biaya operasi akan meningkat 
dan mempengaruhi biaya operasi perusahaan. 

 
2. Pengaruh kualitas audit terhadap tax aggressiveness 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap tax 
aggressiveness. Hal tersebut menunjukkan tingkat kualitas audit yang tinggi maupun rendah tidak 
mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 
adanya perbedaan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP the big four dengan KAP non big four 
terhadap terjadinya pajak agresif yang dilakukan perusahaan. Karena semua KAP yang mengaudit 
laporan keuangan perusahaan telah berpedoman pada standar peraturan dan standar kualitas mutu 
yang ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik (DSPAP 
IAPI), sehingga tidak memungkinkan KAP non big four melakukan audit yang tidak sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan.  

 
3. Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap tax aggressiveness 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap 
pertumbuhan laba. Hasil ini menunjukkan tinggi rendanya tingkat kompensasi di suatu perusahaan, 
tidak mempengaruhi tinggi rendahnya tindakan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan sistem 
kompensasi tanpa basis saham yang berlaku pada perusahaan – perusahaan di Indonesia kurang 
efektif dalam memotivasi manajer melakukan agresivitas pajak. Karena dengan kompensasi basis 
saham akan membuat manajer mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaannya. 

 
IMPLIKASI MANAJERIAL 

Berdasarkan dari penelitian ini, diperoleh hasil bahwa inventory intensity berpengaruh negatif 
terhadap tax aggressiveness yang diproksikan dengan effective tax rate (ETR). Hal ini menunjukkan 
bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat persediaan yang tinggi akan memiliki effective tax rate 
(ETR) yang rendah, yang berarti perusahaan cenderung membayar pajaknya rendah. Sehingga 
agresivitas pajak pada perusahaan tersebut tinggi. Maka dari itu, pihak manajemen perusahaan 
otomotif membutuhkan usaha lebih untuk mengatur inventory intensity menjadi tinggi untuk mengurangi 
tingkat beban pajak perusahaan.  

Hasil penelitian untuk kualitas audit dinyatakan tidak berpengaruh terhadap tax aggressiveness 
yang diproksikan dengan effective tax rate (ETR). Hal ini menjelaskan KAP big four maupun non big 
four tidak mempengaruhi besar kecilnya nilai ETR pada perusahaan, dikarenakan seluruh KAP big four 
maupun non big four yang mengaudit perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI telah memenuhi 
standar peraturan dan standar kualitas mutu yang ditetapkan oleh DSPAP IAPI.  

Selain itu, hasil penelitian untuk kompensasi eksekutif dinyatakan tidak berpengaruhnya 
terhadap tax aggressiveness yang diproksikan dengan effective tax rate (ETR). Hal ini menjelaskan 
tinggi rendahnya kompensasi eksekutif yang diberikan kepada pihak manajemen di perusahaan, tidak 
mempengaruhi besar kecilnya nilai ETR. Hal ini dikarenakan kompensasi tanpa basis saham pada 
perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI kurang efektif dalam memotivasi manajer melakukan 
agresivitas pajak. Dengan adanya kompensasi basis saham, manajer akan berusaha meningkatkan 
kinerja perusahaannya karena merasa memiliki perusahaan tersebut.  

 
KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, disimpulkan bahwa inventory intensity 
berpengaruh negative terhadap tax aggressiveness pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI 
periode 2013-2017. Sedangkan untuk kualitas audit dan kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh 
terhadap tax aggressiveness pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.  
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KETERBATASAN DAN SARAN 
Pada penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yaitu (i) penelitian ini hanya 

menggunakan perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 – 2017. 
Diharapkan pada penelitian berikutnya menggunakkan semua perusahaan yang terdapat pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). (ii) Penelitian ini hanya 
menggunakkan tiga variabel yaitu inventory intensity, kualitas audit, dan kompensasi eksekutif. 
Diharapkan penelitian berikutnya menambahkan variabel karakteristik perusahaan seperti profitabilitas, 
leverage, ukuran perusahaan, capital intensity. Dan menambahkan variabel kompensasi opsi saham 
agar penelitian mampu mewakili dan menjelaskan pengaruhnya terhadap tax aggressiveness. (iii) 
Penelitian ini hanya menggunakan pengukuran variabel dummy untuk kualitas audit. Diharapkan 
penelitian ini menggunakkan pengukuran lain untuk mengukur kualitas audit, seperti spesialisasi KAP.  
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