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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

Dalam pemebahasan mengenai judul penelitian ini berupa Pengaruh 

karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan sales growth terhadap ETR 

sebagai proksi tax avoidance perlu beberapa teori yang mendukung, antara 

lain sebagai berikut : 

1. Teori agensi (Agency Theory) 

Pandangan teori agensi ini melihat penyebab muncuknya potensi 

konflik yang mempengaruhi suatu kualitas informasi laporan keuangan 

karena adanya pemisahan antara pihak principal (pemilik perusahaan) dan 

agent (manajemen perusahaan). Teori agensi merupakan hubungan 

kerjasama antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan dimana 

pemilik perusahaan mendelegasikan wewenang kepada manajemen 

perusahaan untuk mengelola perusahaan tersebut. Principal membatasi 

divergensi dari keterkaitannya dengan membangun insentif yang sesuai 

untuk manajemen perusahaan dan dengan menimbulkan biaya pemantauan 

yang dirancang untuk membatasi aktivitas menyimpang dari manajemen 

perusahaan. Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah agensi ini 

menimbulkan biaya agensi (agency cost) yang akan ditanggung pemilik 

perusahaan maupun manajemen perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). 
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2. Karakter Eksekutif 

Eksekutif merupakan suatu individu dimana menempati posisi penting 

sebagai kepimpinan dalam sebuah dan atau suatu organisasi. Eksekutif 

dalam sebuah perusahaan memiliki maksud untuk mencapai tujuan 

perusahaan dengan cara memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap 

organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya, sehingga dari keputusan yang 

diambil memiliki risiko terhadap perusahaan (Rangkuti dkk, 2017).  

Dampak dari suatu tindakan yang dianalisis oleh eksekutif dengan 

tujuan untuk mendapatkan keputusan terbaik, termasuk dalam menentukan 

keputusan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan eksekutif 

sebagai agen perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan 

utilitas stakeholders melalui keputusan yang diambilnya dengan 

mempertimbangkan berbagai risiko yang akan timbul (Hanafi dan Harto, 

2014). 

3.  Ukuran Perusahaan 

Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) bahwa ukuran perusahaan 

adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat 

dilihat dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan, dan nilai total 

aktiva, dan lainnya. Pengertian yang sama dinyatakan oleh Cahyono dkk 

(2016) ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat 

mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil 

menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai 

pasar saham, rara-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan.  
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Definisi ini hampir serupa dinyatakan oleh Mustika (2017) bahwa 

ukuran dapat diartikan sebagai suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam 

total asset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan umumnya 

dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan 

menengah (medium firm), dan perusahaan kecil (small firm) . 

Perusahaan yang besar ini tentunya membutuhkan dana yang lebih 

banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Dengan demikian, 

perusahaan menginginkan pendapatan yang besar. Tahap kedewasaan 

perusahaan ditentukan pula berdasarkan total asset yang dimilikinya, 

semakin besar total asset menunjukan bahwa perusahaan memiliki prospek 

yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini 

menggambarkan bahwa perusahaan akan lebih stabil dan lebih mampu 

dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total 

asset yang kecil (Dharma dan Ardiana, 2016). 

4. Sales Growth 

Pertumbuhan penjualan (Sales Growth) merupakan aktivitas yang 

memiliki peranan penting dalam manjemen modal kerja, hal tersebut 

disebabkan karena perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit 

yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Perusahaan 

dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat 

penjualan dari tahun sebelumnya (Dewinta dan Setiawan, 2016). 

Pertumbuhan penjualan dapat digunakan sebagai cerminan atau pandangan 
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mengenai keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan 

sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang (Andriyanto, 2015).  

Pertumbuhan penjualan (sales growht) dapat memprediksi seberapa 

besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. 

Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan 

mendapatkan profit yang besar , maka dari itu perusahaan akan cenderung 

untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Menurut Budiman 

dan Setiyono (2012) Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan 

perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. 

Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui 

kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya. Menurut 

Brigham dan Houston (2016) dalam (Andriyanto, 2012) perusahaan dengan 

penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak 

pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. 

Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan/sales growth 

adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan dari tahun per tahun 

yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa 

yang akan datang. Apabila profitabilitas perusahaan meningkat maka 

pertumbuhan penjualan pun akan meningkat dan kinerja perusahaan 

semakin baik, karena dengan semakin meningkatnya profitabilitas 

perusahaan, semakin meningkat pula laba suatu penjualan yang dapat 
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mendorong peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun 

(Dewinta dan Setiawan, 2016). 

5. Tax Avoidance 

a. Pengertian Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) 

Menurut Pohan (2013) ada beberapa strategi yang dapat 

ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal seperti 

tax saving, tax avoidance, penundaan pembayaran pajak, 

mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, menghindari 

pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar, dan 

menghindari pelanggaran terhadap peraturan terhadap peraturan 

perpajakan. Adapun fungsi-fungsi dari manajemen perpajakan 

terdiri atas ; tax planning, tax administration/tax Compliance, tax 

audit, dan other tax matters. Wajib pajak  melakukan tax planning 

dalam rangka untuk menekan jumlah beban pajakannya dapat 

melalui 3 (tiga) macam cara ; pertama penghindaran pajak (Tax 

avoidance), kedua penyelundupan pajak (Tax Evasion), ketiga yaitu 

dengan penghematan pajak (Tax saving). 

Tax avoidance adalah stategi dan teknik penghindaran pajak 

dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak 

bertentangan dengan ketentuan perpajakan . Tax avoidance juga 

dapat diartikan suatu upaya mengifisiensikan beban pajak dengan 

menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada 

transaksi yang bukan objek pajak. Tax avoidance adalah rekayasa 
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“tax affairs” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan 

perpajakan (lawful). Tax avoidance menunjukan pada rekayasa tax 

affairs yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan, sedangkan 

tax evasion berada di luar bingkai peraturan perpajakan (Pohan, 

2013).   

Berdasarkan uraian di atas, maka penghindaran pajak atau tax 

avoidance adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

untuk mengurangi beban pajak (tax expense) yang harus ditanggung 

dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-

undangan. Tindakan penghindaran pajak ini bersifat legal sebab 

tindakan ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan tax avoidance 

adalah dengan cara memanfaatkan kelemahan (grey area) yang 

terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri 

(Pohan, 2013).  

b. Manfaat Perencanaan Pajak 

Menurut Pohan (2013) ada beberapa manfaat yang bisa 

diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat, 

antara lain sebagai berikut : 

1) Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan 

unsur biaya dapat dikurangi. 

2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan 

perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas 
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untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga 

perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat. 

c. Tujuan Perencanaan Pajak 

Menurut Pohan (2013) secara umum tujuan pokok yang ingin 

dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah : 

1) Meminimalisi beban pajak yang terutang. 

Tindakan yang diambil dalam rangka perencanaan pajak 

tersebut berupa usaha-usaha yang mengefisiensikan beban pajak 

yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar 

peraturan perpajakan. 

2) Memaksimalkan laba setelah pajak. 

3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi 

pemeriksaan pajak oleh fiskus. 

4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisiens, dan 

efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain 

meliputi ; 

a) Mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga 

terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi 

administrative maupun sanksi pidana, seperti ; bunga, 

kenaikan, denda, dan hokum kurungan atau penjara. 

b) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-

undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan 

pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti 
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pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, 

pasal 22, dan pasal 23). 

d. Persyaratan Tax Planning Yang Baik 

Menurut Pohan (2013) dalam tax management/tax planning 

yang baik mensyaratkan berdasarkan beberapa hal : 

1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan 

Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan 

diimplementasikan bukan merupakan tax evasion. 

2) Secara bisnis masuk akal (reasonable) 

Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berperang kepada 

praktik perdagangan yang sehat dan mengunkan standard arm’s 

length price, atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga 

antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan 

transaksi. 

3) Didukung oleh bukti-bukti  pendukung yang memadai (misalnya : 

kontrak, invoice, faktur pajak, PO, dan DO). 

Kebenaran formal dan materil suatu transaksi keuangan 

perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian 

dengan pihak ketiga atau purchase order (PO) dari pelanggan, 

bukti penyerahan barang/jasa (delivery order), invoice, faktur 

pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya (general 

ledger). 
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6. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Hasil penelitian terdahulu 

Nama/Tahun Judul Hasil Penelitian 

M. Khoiru Rusydi (2013) Pengaruh Ukuran Perusahaan 

terhadap Current effective rate 

sebagai proksi Tax Avoidance. 

Ukuran Perusahaan 

Tidak berpengaruh 

Tommy Kurniasih dan 

Maria M. Ratna Sari 

(2013) 

Pengaruh Return On Assets, 

Leverage, Corporate 

Governance, Ukuran 

Perusahaan dan Kompensasi 

Rugi Fiskal terhadap Cash 

ETR sebagai proksi Tax 

Avoidance. 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif. 

 I Gusti Ayu Cahya 

Maharani dan Ketut Alit 

Suardana (2014) 

Pengaruh Corporate 

Governance Profitabilitas dan 

Karakteristik Eksekutif 

terhadap Tax Avoidance. 

Karakteristik 

Eksekutif 

berpengaruh Positif. 

Rice Yolanda, Dwi Fitria 

Puspa dan Ethika (2014) 

 

 

 

Pengaruh Return On Assets , 

Ukuran Perusahaan dan Sales 

Growth terhadap Cash ETR 

sebagai proksi Tax Avoidance. 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh positif , 

Sales Growth 

berpengaruh negatif. 

 

Calvin Swingly dan I 

Made Surakharta (2015) 

 

Pengaruh Karakter Eksekutif, 

Komite Audit, Ukuran 

Perusahaan, Leverage, dan 

Sales Growth terhadap Cash 

ETR sebagai proksi  Tax 

Avoidance. 

 

Karakter Eksekutif,  

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh positif 

dan Sales Growth 

tidak berpengaruh.  
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Sefnia Lora Sihaloho dan 

Dudi Pratomo (2015) 

Pengaruh Corporate 

Governance dan Karakter 

Eksekutif terhadap BTD 

sebagai proksi Tax Avoidance. 

Karakter Eksekutif  

berpengaruh positif. 

Khoirunnisa Alviyani 

(2016) 

Pengaruh Pengaruh Corporate 

Governance, Karakter 

Eksekutif , Ukuran 

Perusahaan, dan Leverage 

terhadap BTG sebagai proksi 

Tax Avoidance. 

Karakter Eksekutif  

dan Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh positif. 

Rifka Siregar dan Dini 

Widyawati (2016) 

Pengaruh Karakteristik 

Perusahaan terhadap ETR 

sebagai proksi Penghindaran 

Pajak. 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh positif. 

Ida Ayu Rosa Dewinta 

dan Putu Ery Setiawan 

(2016) 

Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Umur Perusaha, Profitabilitas, 

Leverage dan Pertumbuhan 

Penjualan terhadap Cash ETR 

sebagai proksi Tax Avoidance. 

Ukuran Perusahaan 

dan Pertumbuhan 

Penjualan 

berpengaruh positif. 

Almaidah Mahanani dan 

Kartika Hendra Titisari 

(2016) 

Pengaruh Ukuran Perusahaan 

dan Sales Growth terhadap 

Cash ETR sebagai proksi Tax 

Avoidance. 

Ukuran Perusahaan 

dan Sales Growth 

berpengaruh positif. 

Luh Putu Mayta 

Praptidewi dan I Made 

Sukharta (2016) 

Pengaruh Karakter Eksekutif 

Dan Kepemilikan Keluarga 

Pada Tax Avoidance. 

Karakter Eksekutif 

berpengaruh Negatif. 

Ida Ayu Trisna Yudi 

Asri dan Ketut Alit 

Suardana (2016) 

Pengaruh Proporsi Komisaris 

Independen, Komite Audit, 

Preferensi Risiko Eksekutif, 

dan Ukuran Perusahaan 

terhadap ETR sebagai proksi 

tax avoidance. 

Prefensi Risiko 

Eksekutif dan 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh negatif. 
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Raemona Tuah 

Munandar, M. Rafki 

Nazar, dan Khairunnisa 

(2016) 

Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Leverage, dan Kompensasi 

Rugi Fiskal terhadap Cash 

ETR sebagai proksi Tax 

Avoidance. 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh negatif. 

I Made Surya Dharma 

dan Putu Agus Ardiana 

(2016) 

Pengaruh Leverage, Intensitas 

Aset Tetap, Ukuran 

Perusahaan, dan Koneksi 

Politik terhadap ETR sebagai 

proksi tax avoidance. 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh negatif. 

I Putu Putra Wiguna dan 

I Ketut jati (2017) 

Pengaruh Corporate Social 

Responsibility, Preferensi 

Risiko Eksekutif, dan Capital 

IntensityCapital Intensity 

terhadap ETR sebagai proksi 

tax avoidance. 

Preferensi Risiko 

Eksekutif 

berpengaruh negatif. 

Annisa (2017) Pengaruh Return On Assets, 

Leverage, Ukuran Perusahaan 

dan Koneksi Politik terhadap 

Cash ETR sebagai proksi 

Penghindaran Pajak. 

Ukuran Perusahaan 

tidak berpengaruh. 

Zulfandi Ramanda 

Rangkuti, Dudi Pratomo 

dan Kurnia (2017) 

Pengaruh Karakter Eksekutif 

dan Leverage terhadap Cash 

ETR sebagai proksi Tax 

Avoidance. 

Karakter Eksekutif 

berpangaruh negatif. 

 

7. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini mengenai penghindaran pajak (tax avoidance) pada 

perusahaan manufaktur sektor aneka industri tahun 2013-2016. Ada 

beberapa variabel yang diteliti karena diindikasikan mempengaruhi 
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penghindaran pajak. Variabel ini diantaranya karakter eksekutif, ukuran 

perusahaan, dan sales growth. 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

     - 

 

     - 

 - 

 

8. Pengembangan Hipotesis 

a. Hubungan Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap  Tax 

Avoidaance 

Perusahaan melakukan tax avoidance untuk mengurangi beban 

pajak dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan pajak agar laba 

yang dihasilkan maksimal. Perusahaan melakukan tax avoidance 

bergantung pada risiko eksekutif yang diambil, baik risiko itu tinggi 

ataupun rendah (Butje dan Condro, 2014).  

Risiko perusahaan yang tinggi semakin cenderung melakukan 

tax avoidance dengan nilai ETR yang rendah . Sebaliknya risiko 

perusahaan yang rendah semakin kecil juga tindakan tax avoidance 

yang dilakukan dengan nilai ETR yang tinggi (Wiguna dan Jati, 2017) 

. Sehingga  berdasarkan teori agensi, adanya hubungan antara karakter 

Karakter Eksekutif 

( ) 

Ukuran Perusahaan 

( ) 

Sales Growth ( ) 

Tax Avoidance (Y) 

ETR 
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eksekutif (risk) dengan ETR sebagai proksi penghindaran pajak (tax 

avoidance) terdapat pada  tinggi dan rendahnya risiko yang diambil. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan 

Setiyono (2012), Butje dan Tjondro (2014), Praptidewi dan Sukharta 

(2016), dan Rangkuti dkk (2017), menunjukan bahwa karakter  

eksekutif secara berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi 

penghindaran pajak (tax avoidance). Penelitian lain yang sejalan 

dilakukan oleh Asri dan Suardana (2016),  Wiguna dan Jati (2017) 

yang menyatakan bahwa karakter eksekutif sebagai proksi dari risiko 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi dari tax 

avoidance. 

Sehingga dalam hal ini penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

 : Karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap ETR 

sebagai proksi tax avoidance  

b. Hubungan Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap  Tax 

Avoidance 

Menurut Mustika (2017) bahwa ukuran dapat diartikan sebagai 

suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan 

dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total asset, nilai 

pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan umumnya dibagi 

dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan 

menengah (medium firm), dan perusahaan kecil (small firm) .. 
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Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan 

mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk 

tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan teori agensi (agency theory), 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh 

agent untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agent, yaitu dengan 

cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja 

perusahaan (Dewinta dan  Setiawan, 2016). 

Hasil penetian terdahulu variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang 

dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasri (2014), Munandar dkk 

(2016), dan Kurniasih dan Sari (2016) menunjukan ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap CETR sebagai proksi penghindaran 

pajak (tax avoidance). Dharma dan Ardiana (2016), Asri dan 

Suardana (2016) menunjukan variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi tax avoidance. 

Sehingga dalam hal ini penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR 

sebagai proksi tax avoidance 
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c. Hubungan Pengaruh Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) 

Terhadap  Tax Avoidaance 

Prediksi  seberapa besar profit suatu perusahaan yang akan 

diperoleh dapat diketahui berapa nilai penjualan dalam periode 

tertentu. Menurut Dewinta dan setiawan (2016) pertumbuhan 

penjualan pada suatu perusahaan menunjukan bahwa semakin besar 

volume penjualan maka laba yang akan dihasilkan pun akan 

meningkat. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan 

akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena 

dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan 

memperoleh profit yang akan meningkat pula. 

Secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, 

maka sudah pasti perusahaan cenderung akan mendapat profit yang 

besar, oleh karena itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan 

praktik tax avoidance karena profit besar akan menimbulkan beban 

perpajakan yang besar juga. Menurut Mahanani dan Titisari (2016) 

pertumbuhan penjualan (sales growth) juga dapat mempengaruhi 

aktivitas penghindaran pajak (tax avoidance) karena semakin 

meningkat penjualan yang merupakan pendapatan dari operasional 

perusahaan maka akan memunculkan kegiatan penghindaran pajak 

demi menyelamatkan pendapatan perusahaan. 

Bukti faktor pertumbuhan penjualan dapat mempengaruhi 

aktivitas tax avoidance. Hal ini dapat dibuktikan teori agensi, bahwa 
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agent akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak 

mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari laba 

perusahaan yang meningkat yang berasal dari meningkatnya 

pertumbuhan penjualan sehingga akan menimbulkan beban pajak 

yang lebih besar (Dewinta dan Setiawan, 2016). 

Penelitian terdahulu oleh  Yolanda dkk (2016) menunjukan 

bahwa adanya pengaruh negatif antara variabel pertumbuhan 

penjualan terhadap CETR sebagai proksi tax avoidance.  

Sehingga dalam hal ini penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

: Sales growth berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai 

proksi tax avoidance. 
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