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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, leverage, 

profitabilitas, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak  pada 

perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 

2011-2014). Data yang digunakan adalah laporan keuangan auditan dan terdaftar di BEI 

tahun 2011-2014. Variabel Independen adalah ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, 

komisaris independen, dan komite audit dan variabel dependen adalah penghindaran pajak. 

Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Uji asumsi klasik yang 

digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t, uji f dan koefisien determinasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial hanya profitabilitas saja yang 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan, leverage, 

komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance. Dan secara simultan ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, komisaris 

independen, dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

 

 

Kata kunci : Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Komisaris Independen, Komite 

Audit, Penghindaran Pajak, dan Tax Avoidance. 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara Pemerintahan Republik Indonesia 

yang terbesar, sehingga pemerintah membuat regulasi-regulasi (mengendalikan masyarakat) 

yang mengatur perpajakan di Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang dapat 

diterima negara, sedangkan pajak bagi perusahaan adalah beban yang akan mengurangi laba 

bersih suatu perusahaan tersebut. Tarif tersebut berubah seiring dengan adanya reformasi 

(perubahan) peraturan perpajakan di Indonesia. Pada undang-undang sebelumnya yaitu UU 

Nomor 7 tahun 1983 yang pengenaan tarif pajak untuk PPh Badan masih menggunakan tarif 

progresi, sama seperti tarif pajak penghasilan orang pribadi. Dan telah di ubah untuk keempat 

kalinya dengan UU Nomor 28 Tahun 2008. 

Menurut UU PPh Pasal 2 salah satu aspek pajak yang cukup diperhitungkan adalah 

pajak penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan penghasilan itu 

sendiri didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Subjek pajak PPh 

meliputi orang pribadi, warisan, badan dan bentuk usaha tetap. PPh badan yang diatur pada 

UU Nomor 36 tahun 2008 memiliki tarif sebesar 28% yang berlaku mulai 1 januari 2009, dan 

dapat  diturunkan menjadi paling rendah 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010 

berdasarkan peraturan pemerintahan. 
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Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan 

keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, salah satu motif 

Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan reformasi (perubahan) pajak adalah upaya untuk 

mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan 

yang lebih netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan dan lebih dapat menciptakan 

kepastian hukum serta transparansi untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan 

demikian menurut (Surbakti, 2010:3) adanya reformasi (perubahan) perpajakan tentunya juga 

dirancang agar para wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak. 

Untuk meminimalkan beban pajak dapat dengan berbagai cara, mulai dari yang masih 

dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Upaya 

meminimalkan pajak secara eufimisme (dimana) sering sebut dengan perencanaan pajak (tax 

planning) atau tax sheltering. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa 

usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal 

tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2011:1). Perencanaan pajak yang 

masih dalam koridor undang-undang disebut penghindaran pajak. Penghindaran pajak 

merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini 

memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan 

dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan 

ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak 

(tax evasion). Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat 

ilegal. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan 

unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak 

tidak diinginkan. Budiman & Setiyono, (dalam Prakosa 2014:2). Maka penulis ingin melihat 

pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, komisaris independen, dan komite audit 

terhadap penghindaran pajak.  

Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang penulis merumuskan masalah yaitu : Apakah Ukuran Perusahaan, 

Leverage, Profitabilitas, Komisaris Independen dan, Komite Audit berpengaruh terhadap 

Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 
. 

Tujuan dan manfaat penelitian 

Tujuan peneiitian ini untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh variabel Independen 

terhadap variabel dependen. Peneiitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

para akademisi ntuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan literatur akuntansi 

keuangan dan dapat dipergunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.  

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Penghindaran Pajak  

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) menurut Suandy 

(2011:6) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak, jika tujuan perencanaan pajak (tax 

planning) adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin 

dengan memanfaaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-

undang, maka perencanaan pajak sama dengan penghindaran pajak  karena keduanya sama-

sama berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena 

pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada 

pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Untuk meminimumkan kewajiban 

pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan 

perpajakan (lawful) seperti penghindaran pajak maupun yang melanggar peraturan 

perpajakan (unlawful) seperti penyeludupan pajak (tax avasion). Menurut Suandy, (2011:7) 

Penghindaran pajak  adalah rekayasa ‘tax affairs’ yang masih tetap berada dalam bingkai 
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ketentuan perpajakan (lawful). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan 

atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga 

terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. 

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) menyebutkan ada 3 karakter penghindaran pajak sebagai berikut: 1. Adanya unsur 

artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini 

dilakukan karena ketiadaan faktor pajak; 2. Skema semacam ini sering memanfaatkan 

loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai 

tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang; 3. 

Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan 

menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak 

menjaga serahasia mungkin. 

Dalam pengukuran penghindaran pajak, penulis memakai salah satu rumus Hanlon 

dan Heitman (2010:140) yaitu : 

          
           

             
 

Dimana, 1. GAAP ETR adalah Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Rate 

berdasarkan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum; 2. Tax expense, adalah beban 

pajak penghasilan badan untuk perusahaan  pada tahun berdasarkan laporan keuangan 

perusahaan; 3. Pretax income, adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan pada tahun 

berdasarkan laporan keuangan perusahaan. 

 

Ukuran Perusahaan 

Menurut Sitanggang (2013:76) ukuran perusahaan dengan kapitalisasi pasar atau 

penjualan yang besar menunjukkan prestasi perusahaan. Perusahaan yang besar akan lebih 

mudah mendapatkan akses ke sumber dana untuk memperoleh tambahan modal dengan uang. 

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan  berdasarkan 

jumlah aset yang dimilikinya. Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang cukup 

berkesinambungan, Maria dan Kurniasih dalam Darmawan dan Surakartha, (2014:150). 

Achmad et al dalam Kurniasih dan Sari (2013:60) ukuran perusahaan menunjukkan 

kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin 

besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan 

akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh 

(compliances) atau agresif  dalam perpajakan. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses 

peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang 

sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Dan rumus yang penulis pakai adalah sebagai 

beriku : 

SIZE = Total Aktiva/ Total Aset 

 

Leverage 

Menurut Fahmi (2012:127) leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan 

membiayai dengan utang, Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan 

perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (utang ekstrem) 

yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban 

hutang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang 

layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang. 

Rasio leverage secara umum ada 8 yaitu debt to total assets, debt to equity ratio, 

timesinterest earned, cash flow coverage, long-term debt to total capitalization, fixed charge 

coverage, dan cash flow adequancy. 

Adelina dalam Darmawan dan Sukartha (2014:147) leverage (struktur utang) 

merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk 
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membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya 

beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi 

laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan 

akan menjadi berkurang. Kurniasih dan Sari (2013:63) mengukur Leverage dengan total debt 

to equity ratio dengan rumus : 

                      
            

             
 

 

Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2011:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran 

tingkat efetivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan 

dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan 

efisiensi perusahaan. Dan menurut Maharani dan Suardana (2014:527) profitabilitas 

merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu 

perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama 

periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri 

dari beberapa rasio, salah satunya adala return on assets. Return on Assets (ROA) adalah 

suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai 

ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut 

dapat dikategorikan baik. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak 

Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan. Kurniasih dan Sari (2014:63) merumuskan 

sebagai berikut: 

      
     (    )                    

           
      

 

Komisaris Independen 

Menurut Surya dan Yustiavandana (2006:135) Komisaris Independen adalah 

komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat 

atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang 

saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Pengertian 

komisaris indipenden ini sebenarnya berasal dari pengertian komisaris dalam Pasal 1 angka 5 

UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: “ Komisaris adalah 

organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta 

memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. 

Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak 

manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas, Boediono dalam Prakosa 

(2014:10). Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung 

pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif dalam 

Kurniasih dan Sari (2013:62). Dan dirumuskan sebagai berikut menurut Andriyani dalam 

Prakosa (2014:13) : 

                                
                           

                     
 

Komite Audit 

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan 

yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya 

dari manajemen, Indriani dan Nurkholis dalam Andriyanto (2015:27). Sedangkan menurut 

Hasnati dalam Surya dan Yustiavandana (2006:145)  komite audit adalah suatu komite yang 

beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris, anggota komite audit dapat berasal 

dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lainya yang 

dibutuhkan guna mencapai tujuan komite audit. Komite audit harus bebas dari pengaruh 
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H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Dan komite 

audit dirumuskan sebagai berikut menurut Andriyani dalam Kurniasih dan Sari (2013:63) 

proksi keberadaan komite audit diukur dengan menggunakan variabel dummy yang bernilai 1 

jika ada komite audit, dan bernilai 0 jika tidak ada komite audit. 

 

Kerangka Penelitian 

Kerangka Penelitian dalam penelitian ini, yaitu : 

Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah 

 

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih 

dalam rumusan proporsi yang dapat diuji secara empiris (Indriantoro, 2002). 

Hipotesis dikembangkan dari telaah teoritis dan literatur. 

H1: Diduga Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak . 

H2: Diduga Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak  

H3: Diduga Leverage berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak  

H4: Diduga Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak  

H5: Diduga Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran 

H6: Diduga Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Komisaris Independen, Komite 

Audit berpengaruh signifikas terhadap Penghindaran Pajak  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan cara mengakses 

halaman www.idx.co.id untuk mendapatkan informasi yang diungkapkan dalam laporan 

keuangan dan laporan tahunan perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi periode 2011-

2014.  

 

Sampel dan Pengumpulan Data. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel 

nonprobabilitas dengan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan 

pertimbangan yang dilakukan dengan pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya 

diperorleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Indriantoro dan Bambang, 

2002:131). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2011-2014 yang berjumlah 37 perusahaan. 

Pemilihan sampel dengan menggunakan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling dengan kriteria yang ditentukan sebagai berikut: 1. Perusahaan terdaftar 

di bursa efek Indonesia tahun 2011-2014; 2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan 

Ukuran Perusahaan 

(X1 

Leverage (DER) 

Profitabilitas (ROA) 

Komisaris Independen 

Komite Audit 

Penghindaran Pajak 

http://www.idx.co.id/
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secara lengkap selama periode pengamatan; 3. Perusahaan memiliki data lengkap yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu laporan keuangan perusahaan yang berakhir pada 31 

Desember dan data pajak perusahaan; 4 Perusahaan tidak mengalami rugi selama periode 

pengamatan. 

 

Pengukuran Variabel 

Terdapat lima variabel utama dalam model penelitian, yaitu variabel ukuran perusahaan (X1), 

leverage dengan proksi DER (X2), profitabilitas dengan proksi ROA (X3), komisaris 

independen (X4), dan komite audit (X5) yang merupakan kelompok variabel independen 

(variabel bebas) dalam model, serta penghindaran pajak (Y) sebagai variabel dependen 

(variable terikat). Pengukuran variabel independen dan dependen masing-masing 

menggunakan rumus (rasio) sebagaimana telah dijelaskan di atas. 
 

Pengujian Hipotesis 

Model analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 

Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji apakah variabel-variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi linier 

berganda tersebut sebagai berikut: 

Y=α+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+е 

Keterangan:  

Y =  Variabel Terikat (Penghindaran Pajak/Tax Avoidance)  

Α =  Konstanta 

X1 = Variabel Bebas (Ukuran Perusahaan) 

X2 = Variabel Bebas (Leverage/DER) 

X3 = Variabel Bebas (Profitabilitas/ROA) 

X4 = Variabel Bebas (Komisaris Independen) 

X5 = Variabel Bebas (Komite Audit) 

e = error 

 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis sebagai 

berikut: 

 

Uji T (Parsial)  

Pengujian dilakukan menggunakan uji t dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 

5%, dengan derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah banyaknya sampel dan (k) 

adalah banyaknya variabel dalam penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan membandingan 

thitung dengan ttabel . Kriteria dalam pengujian uji t sebagai berikut: 

1. Apabila thitung > ttabel maka Ho ditolak dan H1 diterima, dapat diartikan bahwa variabel 

independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. 

2.  variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara 

parsial. 

Berdasarkan nilai probabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut: 

Sig. > α, untuk α = 5%, maka Ho diterima.  

Sig. < α, untuk α = 5%, maka H1 diterima. 

Uji F ( Simultan) 

Menurut Priyatno (2011:275), Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas 

secara bersama sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh besar pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, 
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Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak . Bentuk 

pengujiannya adalah: 

Ho: artinya Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Komisaris Independen, Dan Komite 

Audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak . 

H1: artinya Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Komisaris Independen, Dan Komite 

Audit secara parsial secara parsial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak . 

 

Pengujian dilakukan menggunakan uji-F dengan tingkat signifikansi yang digunakan 

sebesar 5%, dengan derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah banyaknya sampel dan 

(k) adalah banyaknya variabel dalam penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingan Fhitung dengan Ftabel. Kriteria dalam pengujian uji F sebagai berikut: 

1. Apabila Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan H1 diterima, dapat diartikan bahwa 

variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. 

2. Apabila Fhitung < Ftabel maka Ho diterima H1 ditolak dapat diartikan bahwa variabel 

indpenden tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. 

Berdasarkan nilai probabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut: 

Sig. > α, untuk α = 5%, maka Ho diterima.  

Sig. < α, untuk α = 5%, maka H1 diterima. 

Koefisiensi Determinasi (R²) 

Menurut Priyatno (2011:251) koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama- sama terhadap variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, semakin angka mendekati 

satu maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Sebaliknya 

jika angka semakin mendekati nol maka kita mempunyai garis regresi yang kurang baik. 

Koefisien determinasi merupakan konsep statistik, regresi dianggap baik jika nilai R
2
 tinggi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Deskripsi Unit Analisis/Observasi 

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh Perusahaan Industri Barang 

Konsumsi sebanyak 37 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2011-2014. Selanjutnya sejumlah data tersebut digunakan untuk analisis data dan pengujian 

hipotesis. Data yang diperoleh sebanyak 52 data, yang didapatkan dari 13 perusahaan yang 

telah memenuhi kriteria selama 4 tahun berturut-turut. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Penghindaran Pajak , 

Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Komisaris Independen, Komite Audit akan diuji 

secara Statistik Deskriptif seperti yang terlibat dalam Tabel 4.1. 

 

Tabel 1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ETR 52 .1838 .4868 .267010 .0500566 

SIZE 
52 

87419114499.0
000 

28380630000000
.0000 

415964315514
8.230000 

7049313954540.7
170000 

LEV 52 .1082 1.7220 .719850 .4467686 
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ROA 52 .0041 .4162 .116583 .1057123 

KOM 52 .2500 .5000 .364081 .0624927 

AUD 52 .0000 1.0000 .961538 .1941839 

Valid N (listwise) 52     

Sumber: Data diolah, SPSS V.22 

 

Hasil Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat 

dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang 

baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian 

ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirvon. 

 

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 52 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .04375004 
Most Extreme Differences Absolute .107 

Positive .107 
Negative -.083 

Test Statistic .107 

Asymp. Sig. (2-tailed) .194c 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: Data diolah 

 

Dari hasil pengujian pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil nilai signifikan pada 

0,194 sehingga dapat disimpulkan nilai (Asymp. Sig.( 2-tailed) 0,194 > 0,05), maka 

disimpulkan bahwa Penghindaran Pajak , Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, 

Komisaris Independen, Dan Komite Audit terdistribusi secara normal sehingga dapat untuk 

menggunakan analisis regresi linier berganda. 

 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Tabel 3 

Hasil Uji Multikolonieritas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e VIF 

1 (Constant
) 

.333 .057  5.876 .000   

SIZE 2.357E-15 .000 .332 1.443 .156 .314 3.184 

LEV -.023 .017 -.209 -1.366 .179 .711 1.407 

ROA -.294 .106 -.621 -2.765 .008 .329 3.035 

KOM -.131 .114 -.163 -1.141 .260 .813 1.230 

AUD .024 .037 .092 .646 .522 .819 1.221 

a. Dependent Variable: ETR 

Sumber: Data diolah 

 



 

  9 

 

 Dari Hasil Uji Multikolonieritas, dapat dilihat bahwa nilai Tolerance variabel Ukuran 

Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Komisaris Independen, Komite Audit semuanya lebih 

dari 0,1 dan nilai VIF semuanya kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak 

terjadi Multikolonieritas. 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Gambar 2.  Hasil Uji Scatterplot 

 

Dengan melihat sebaran titik-titik yang acak, baik diatas, maupun dibawah angka 0 

dari sumbu Y, dapat disimpulkan tidak terjadi Heteroskedastisitas dalam model regresi ini.  

 

Tabel 4 

Hasil Uji Heteroskedestisitas dengan Uji Spearman’srho 
Correlations 

 SIZE LEV ROA KOM AUD 

Unstandar
dized 

Residual 

S
p
e
a
r
m
a
n'
s 
r
h
o 

SIZE Correlation Coefficient 1.000 .236 .594
**
 .385

**
 .233 -.205 

Sig. (2-tailed) . .092 .000 .005 .096 .145 

N 52 52 52 52 52 52 

LEV Correlation Coefficient .236 1.000 -.259 .316
*
 .307

*
 .128 

Sig. (2-tailed) .092 . .064 .022 .027 .365 

N 52 52 52 52 52 52 

ROA Correlation Coefficient .594
**
 -.259 1.000 .054 -.093 -.141 

Sig. (2-tailed) .000 .064  . .705 .511 .319 

N 52 52 52 52 52 52 

KOM Correlation Coefficient .385
**
 .316

*
 .054 1.000 .110 .021 

Sig. (2-tailed) .005 .022 .705 . .436 .880 

N 52 52 52 52 52 52 

AUD Correlation Coefficient .233 .307
*
 -.093 .110 1.000 -.007 

Sig. (2-tailed) .096 .027 .511 .436 . .963 

N 52 52 52 52 52 52 

Unstan
dardiz
ed 
Residu
al 

Correlation Coefficient -.205 .128 -.141 .021 -.007 1.000 

Sig. (2-tailed) .145 .365 .319 .880 .963 . 

N 
52 52 52 52 52 52 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Sumber: Data diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat korelasi antara variabel Ukuran Perusahaan, 

Leverage, Profitabilitas, Komisaris Independen, dan Komite Audit dengan Unstandardized 

residual memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi Heteroskedastisitas. 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

Tabel 5 

Hasil Uji Autokorelasi Dengan Metode Durbin-Watson 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .486a .236 .153 .0460664 1.962 

a. Predictors: (Constant), AUD, KOM, ROA, LEV, SIZE 
b. Dependent Variable: ETR 

Sumber:Data diolah, SPSS V.22 
Berdasarkan Hasil Uji Autokorelasi diatas, dapat dilihat bahwa nilai Uji Durbin-

Watson adalah 1,962 ini berarti Durbin-Watson berada diantara -2 sampai +2, sehingga dapat 

disimpulkan tidak terjadi Autokorelasi. 

 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 6 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .333 .057  5.876 .000 

SIZE 2.357E-15 .000 .332 1.443 .156 

LEV -.023 .017 -.209 -1.366 .179 

ROA -.294 .106 -.621 -2.765 .008 

KOM -.131 .114 -.163 -1.141 .260 

AUD .024 .037 .092 .646 .522 

a. Dependent Variable: ETR 

Sumber:Data diolah 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilakukan persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

Y=0.333+2.357E-15(X1)–0.023(X2)-0.294(X3)-0.131(X4)+0,024(X5)+e  

Dari persamaan regresi linier tersebut dijelaskan sebagai berikut:  

1. Konstanta regresi sebesar 0,333 menyatakan jika Ukuran Perusahaan, Leverage, 

Profitabilitas, Komisaris Independen dan Komite Audit sama dengan 0 (nol), maka 

Penghindaran Pajak  sebesar 0,333. 

2. Nilai koefisien regresi variabel X1 sebesar 2.357E-15 menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan Ukuran Perusahaan sebesar 2.357E-15 satuan, maka akan menaikkan 

Penghindaran Pajak  sebesar 2.357E-15 satuan dengan asumsi variabel independen 

lainnya adalah konstan. 

3. Nilai koefisien regresi variabel X2 sebesar -0,023, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

Leverage sebesar 0,023 satuan, maka akan menurunkan Penghindaran Pajak  sebesar 

0,023 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan. 
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4. Nilai koefisien regresi variabel X3 sebesar -0,294, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

Profitabilitas sebesar 0,294 satuan, maka akan menurunkan Penghindaran Pajak  sebesar 

0,294 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan. 

5. Nilai koefisien regresi variabel X4 sebesar -0,131, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

Komisaris Independen sebesar 0,131 satuan, maka akan menurunkan Penghindaran Pajak  

sebesar 0,131 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan. 

6. Nilai koefisien regresi variabel X5 sebesar 0,024, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

komite audit sebesar 0,024 satuan, maka akan menaikkan Penghindaran Pajak   sebesar 

0,024 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan. 

 

Hasil Uji Hipotesis 

Hasil Uji T 

Pengujian dilakukan menggunakan Uji T dengan tingkat pengujian pada α=5% 

dengan kebebasan atau df (n-k-1) dimana n adalah banyaknya sampel dan k adalah 

banyaknya variabel dalam penelitian. Rumus mencari nilai ttabel  adalah: 

ttabel = (tingkat kepercayaan dibagi 2 ; jumlah data dikurang jumlah variabel bebas dikurang 

1) atau jika ditulis dalam bentuk rumus,maka rumusnya seperti dibawah ini: 

ttabel = (α/2;n-k-1); ttabel = (0,05:2;52-5-1) 

ttabel = (0,025;46), ttabel = angka 0,025 kemudian dicari pada distribusi nilai ttabel dengan 

df 46 maka ditemukan nilai ttabel sebesar 2,013. 

Tabel 7 

Hasil Uji T 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .333 .057  5.876 .000 

SIZE 2.357E-15 .000 .332 1.443 .156 

LEV -.023 .017 -.209 -1.366 .179 

ROA -.294 .106 -.621 -2.765 .008 

KOM -.131 .114 -.163 -1.141 .260 

AUD .024 .037 .092 .646 .522 

a. Dependent Variable: ETR 

Sumber:Data diolah, SPSS V.22 

1. Hasil Uji T untuk Ukuran Perusahaan 

Dari tabel di atas diperoleh hasil thitung Ukuran Perusahaan sebesar 1,443 dan ttabel 

sebesar 2,013, dengan perbandingan thitung < ttabel  (1,443 < 2,013), dengan nilai signifikan 

0,156 > 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho diterima dan H1 ditolak artinya Ukuran 

Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak  pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-

2014. 

 

2. Hasil Uji T untuk Leverage  

Dari tabel di atas diperoleh hasil thitung Leverage sebesar -1,366 dan ttabel sebesar  -

2,013, dengan perbandingan thitung < ttabel (-1,366 > -2,013), dengan nilai signifikan 0,179 

> 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho diterima dan H2 ditolak artinya Leverage tidak 

berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak  pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2014. 

 

3. Hasil Uji T untuk Profitabilitas 
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Dari tabel di atas diperoleh hasil thitung Profitabilitas sebesar -2,765 dan ttabel 

sebesar -2,013, dengan perbandingan thitung > ttabel  (-2,765 < -2,013), dengan nilai 

signifikan 0,008 < 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho ditolak dan H3 diterima artinya 

Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak  di Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2014. 

 

4. Hasil Uji T untuk Komisaris Independen 

Dari tabel di atas diperoleh hasil thitung Komisaris Independen sebesar -1,141 dan 

ttabel sebesar -2,013, dengan perbandingan thitung < ttabel (-1,141 > -2,013), dengan nilai 

signifikan 0,260 > 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho diterima dan H4 ditolak artinya  

Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak  di Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2011-2014. 

 

5. Hasil Uji T untuk Komite Audit 

Dari tabel di atas diperoleh hasil thitung Komite Audit sebesar 0,092 dan ttabel 

sebesar 2,013, dengan perbandingan thitung < ttabel (0,092 < 2,013), dengan nilai signifikan 

0,522 > 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho diterima dan H5 ditolak artinya Komite 

Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak  di Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi Tahun 2011-2014. 

Hasil Uji F 

Tabel 8 

Hasil Uji F 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .030 5 .006 2.844 .026b 

Residual .098 46 .002   

Total .128 51    

a. Dependent Variable: ETR 
b. Predictors: (Constant), AUD, KOM, ROA, LEV, SIZE 

Sumber:Data diolah 

 

Hipotesis pengujiannya adalah: 

Maka dari tabel di atas diperoleh hasil Fhitung Ukuran Perusahaan, Leverage, 

Profitabilitas, Komisaris Independen, Komite Audit sebesar 2,844 dan Ftabel sebesar 2,42 

dengan perbandingan Fhitung > Ftabel (2,844 > 2,42), dengan nilai signifikan 0,026 < 0,05. 

Dari hasil pengujian diatas maka Ho ditolak dan H6 diterima artinya Ukuran Perusahaan, 

Leverage, Profitabilitas, Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh terhadap 

Penghindaran Pajak  di Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2014. 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Tabel 11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .48
6a 

.236 .153 .0460664 

a. Predictors: (Constant), AUD, KOM, ROA, LEV, SIZE 
b. Dependent Variable: ETR 
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Sumber: Data Diolah 

 Nilai Adjusted R Square sebesar 0,153 atau 15,3,% berarti bahwa Penghindaran Pajak  

dipengaruhi sebesar 15,3% oleh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Komisaris 

Independen, dan Komite Audit , sedangkan 84,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

masuk dalam penelitian ini. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil pengujian hipotesis dan pembahasan pada bab sebelumnya 

mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, komisaris independen dan 

Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak , maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Secara parsial Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak  di 

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi tahun 2011-2014 

2. Secara parsial Leverage tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak  di Perusahaan 

Sektor Industri Barang Konsumsi tahun 2011-2014 

3. Secara parsial Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak  di Perusahaan 

Sektor Industri Barang Konsumsi tahun 2011-2014 

4. Secara parsial Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak  di 

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi tahun 2011-2014 

5. Secara parsial Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak  di 

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi tahun 2011-2014 

6. Secara simultan Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Komisaris Independen, 

dan Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak  di Perusahaan Sektor 

Industri Barang Konsumsi tahun 2011-2014 

 

Saran 

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut :  

1. Bagi perusahaan Perusahaan manufaktur agar lebih berhati-hati dalam mengambil 

keputusan yang terkait dengan perencanaan pajak terutama mengenai Penghindaran 

Pajak  yang dilakukan agar terhindar dari sanksi administrasi pajak dan kesalah pahaman 

investor sehingga membentuk persepsi yang buruk kepada perusahaan. 

2. Bagi investor sebaiknya dalam pengambilan keputusan investasi untuk mengkaji terlebih 

dahaulu bagaimana kinerja suatu perusahaan dan tetap mematuhi peraturan tentang 

perpajakan, penghindaran pajak bukan hal yang wajar tetapi selalu dilakukan. 

Penghindaran Pajak  akan memberikan dampak yang kurang baik untuk kedu belah 

pihak yang bersangkutan baik dari pihak investor, perusahaan maupun pemerintah. 

3. Bagi penelitian selanjutnya :  

a. Menambah variabel penelitian karena masih banyak faktor-faktor yang berkontribusi 

dalam mempengaruhi Penghindaran Pajak  yang belum diteliti, diantaranya seperti 

struktur kepemilikan perusahaan, dll. 

b. Sampel perusahaan hanya perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi, penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat meneliti Penghindaran Pajak  pada seluruh sektor yang 

ada. 
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