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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisis Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunkan untuk mendekripsikan gambaran 

suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan 

standar devisiasi (SD) dari setiap variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif 

penelitian ini menggunakan SPSS 21.00 sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

Hasil Statistik Deskriptif 

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

CETR 590 0.002 0.680 0.264 0.142 

KI 590 0.051 1.000 0.677 0.192 

DKI 590 0.167 1.000 0.408 0.110 

LBAKA 590 0.250 1.000 0.719 0.242 

ML 590 0.001 0.673 0.079 0.087 

PP 590 -0.871 29.420 0.285 1.315 

KA 590 0.000 1.000 0.427 0.495 

SIZE 590 3.219 12.411 7.775 1.578 

PROF 590 0.001 0.703 0.089 0.083 

LEV 590 0.011 3.065 0.460 0.254 

Valid N 

(listwise) 590         

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

Pada tabel diatas variabel kepemilikan institusional terlihat bahwa nilai 

terendahnya 0,051 dan terbesarnya 1 ini menunjukan bahwa kepemilikan 

institusional perusahaan sampel terkecil 5,1% dan terbesar 100% artinya
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 seluruh sahamnya dimiliki oleh institusi. Rata-rata kepemilikan institusional 

dalam perusahaan sampel adalah 0,677. 

Pada variabel dewan komisaris independen nilai minimumnya 0,167 

artinya jumlah anggota komisaris independen perusahaan sampel adalah 1 dari 

6 anggota total dewan komisaris. Sedangkan nilai maksimumnya 1 artinya 

seluruh anggota dewan komisaris perusahaan sampel merupakan komisaris 

independen. Rata- rata dewan komisaris independen pada perusahaan sampel 

adalah 0,408. 

Pada penelitian ini variabel latar belakang akuntansi komite audit nilai 

minimumnya 0,25 ini artinya bahwa jumlah komite audit yang berlatar 

belakang akuntansi pada perusahaan sampel terkecil berjumlah 1 dari 4 total 

anggota komite audit. Sedangkan nilai maksimumnya 1 artinya bahwa jumlah 

seluruh anggota komite audit dalam perusahaan sampel berlatar belakang 

akuntansi. Dan rata-rata komite audit yag berlatar belakang akuntansi adalah 

0,719.  

Pada tabel 4,1 nilai minimum variabel manajemen laba 0,001 artinya 

persentase terkecil manajemen laba perusahaan sampel 0,1% dari total aset. 

Sedangkan nilai maksimum variabel manajemen laba 0,673 artinya persentase 

terbesar manajemen laba perusahaan 67,3% dari total aset. Dan nilai rata-rata 

manajemen laba perusahaan sampel adalah 0,079 

Pada varibel pertumbuhan penjualan nilai minimumnya -0,871 dan 

nilai maksimumnya 29,420 dengan rata-rata 0,285. Hal ini berarti bahwa 
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tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan sampel dari tahun sebelumnya ke 

tahun berikutnya berda pada tingkat yang rendah. 

Tabel 4.2 

Hasil Frekuensi Variabel Dummy 

KA 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

.000 338 57.3 57.3 57.3 

1.000 252 42.7 42.7 100.0 

Total 590 100.0 100.0  

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

Pada tabel 4.2 variabel kualitas audit menggunakan proksi dummy 

nilai 1 untuk KAP yang berafiliasi big four sedangkan nilai 0 untuk KAP yang 

tidak berafiliasi big four. Jumlah kualitas audit perusahaan sampel yang 

nilainya 1 adalah 42,7% sedangan jumlah kualitas audit perusahaan sampel 

yang nilainya 0 adalah 57,3%. 

Variabel ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan proksi log 

total aset. Pada tabel 4.1 terlihat bahwa nilai variabel ukuran perusahaan yang 

terkecil 3,219 dan tertinggi 12,411 dengan nilai rata-rata 7,775. Hal ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan termasuk dalam kategori cukup 

terihat dari log total asset rata-ratanya 7,775. 

Pada variabel profitabilitas, diproksikan dengan ROA nilai 

minumumnya 0,001 dan nilai maksimumnya 0,703, dengan nilai rata-rata 

0,089. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki proporsi 
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kemampuan perushaan untuk menghasilkan laba bersih dari jumlah aktivanya 

sebesar 8,89%. 

Pada tabel 4.1, leverage diproksikan dengan total liabilitas dibagi total 

asset (DAR), sehingga DAR yang tinggi berarti total liabilitas lebih tinggi 

dibandingkan total aset Sebaliknya DAR yang rendah berarti total liabilitas 

lebih rendah dibandingkan aset. Nilai DAR terkecil pada perusahaan sampel 

0,011 dan terbesar 3,065 dengan nilai rata-ratanya 0,460. Hal ini berarti 

bahwa perusahaan sampel memiliki DAR terkecil senilai 0,011 dan DAR 

tertinggi senilai 3,065. Rata-rata DAR perusahaan sampel 0,460 artinya 

proporsi yang dimiliki perushaan dari perbandingan total hutang dengan total 

ekuitas 0,45986 kalinya. 

Pada penelitian ini variabel tax avoidance diukur menggunakan proksi 

CETR. Nilai CETR terkecil 0,002 dan terbesar 0,680 dengan nilai rata-rata 

0,264. Semakin rendah milai CETR artinya menunjukkan bahwa ada 

indikikator melakukan kegiatan tax avoidance. Dilihat dari nilai rata-

rata sebesar 0,264 artinya tingkat tax avoidance pada perusahaan sampel 

dalam penelitian ini cenderung rendah.  

 

4.2 Hasil Asumsi Klasik 

4.2.1 Normalitas 
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Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa data sudah 

terdistribusi normal atau belum (Oktamawati, 2016). Uji ini dilakukan dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan hasilnya disajikan pada Tabel: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Unstandardized 

Residual 

,082 927 ,000 ,947 927 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

Tabel 4.3 terlihat bahwa nilai p = 0,000 atau nilai p < 0,05, yang 

berarti data tidak terdistribusi normal. Untuk mengatasi masalah ini maka 

dilakukan  penghapusan data-data ekstrim melalui teknik outliers(explore 

descriptive). Hasil dari outliers diketahui 337 data ekstrim sehingga data 

tersebut dihapus, dan selanjutnya dilakukan pengujian ulang dengan sampel 

sebanyak 590 dan hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 

,033 590 ,156 ,990 590 ,001 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 
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Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai p = 0,156 atau nilai p > 0,05, yang 

berarti distribusi data normal, yang berarti sampel benar-benar mewakili 

populasi. 

4.2.2 Multikolinieritas 

Untuk melihat ada tidaknya masalah multikolinieritas maka peneliti 

melakukan uji multikolinieritas (Oktamawati, 2016). Hasilnya  dilihat dari 

nilai VIF yang disajikan pada Tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 
    

KI .934 1.070 

DKI .973 1.027 

LBAKA .967 1.034 

ML .891 1.122 

PP .990 1.010 

KA .898 1.114 

SIZE .872 1.147 

PROF .827 1.210 

LEV .929 1.077 

a. Dependent Variable: CETR 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

Tabel 4.5 terlihat bahwa masing-masing dari semua variabel 

independen nilai VIF nya < 10, artinya bahwa tidak ada hubungan antar 

variabel independen sehingga data sudah dapat dinyatakan lolos uji 

multikolinieritas. 
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4.2.3 Heteroskedastisitas 

Untuk  mengetahui ada tidaknya masalah heteroskedastisitas maka 

dilakukan uji heterokesidat dengan menggunakan uji Glesjer (Oktamawati, 

2016). Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0.139 0.034   4.076 0.000 

KI -0.014 0.021 -0.029 -0.680 0.497 

DKI 0.021 0.036 0.025 0.601 0.548 

LBAKA -0.011 0.016 -0.030 -0.708 0.479 

ML 0.023 0.047 0.021 0.486 0.627 

PP 0.001 0.003 0.008 0.197 0.844 

KA -0.009 0.008 -0.048 -1.113 0.266 

SIZE -0.002 0.003 -0.035 -0.805 0.421 

PROF -0.087 0.051 -0.077 -1.710 0.088 

LEV 0.012 0.016 0.033 0.776 0.438 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

Tabel 4.6 terlihat bahwa setiap variabel dari semua variabel 

independen pada penelitian ini mempunya nilai signifikansi lebih dari 0,05. 

Hasil ini menujukkan bahwa semua variabel independen sudah lolos dari uji 

asumsi heteroskedastisitas.  

4.2.4 Autokorelasi 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 
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(sebelumnya) maka dilakukan uji auto korelasi melalui uji Durbin Watson 

(Oktamawati, 2016). Hasilnya terlihat pada Tabel dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 0.313a 0.098 0.084 0.136 1.910 

a. Predictors: (Constant), LEV, KA, LBAKA, PP, DKI, ML, KI, SIZE, PROF 

b. Dependent Variable: CETR 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

Tabel 4.7 terlihat bahwa nilai DW yang diperoleh adalah 1,910. Nilai 

du (n = 590; α = 0,05; k= 9) sebesar 1,893. Dengan demikian, nilai DW 

sebesar 1,910 ini berada diantara du dan 4-du, artinya data telah lolos uji 

autokorelasi. 

 

4.3 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan perhitungan regresi berganda antara kepemilikan 

institusional, dewan komisaris independen, latar belakang keahlian akuntansi 

atau keuangan komite audit, manajemen laba, pertumbuhan penjualan, 

kualitas audit, profitabilitas, levereage terhadap tax avoidance, dengan dibantu 

program SPSS dalam proses penghitungannya dapat diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 4.8 

Ringkasan Hasil Perhitungan Regresi Berganda 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0.245 0.050   4.951 0.000 

KI 0.041 0.030 0.056 1.364 0.173 

DKI -0.121 0.052 -0.094 -2.341 0.020 

LBAKA 0.034 0.024 0.059 1.460 0.145 

ML -0.011 0.068 -0.007 -0.160 0.873 

PP -0.011 0.004 -0.103 -2.591 0.010 

KA 0.028 0.012 0.098 2.346 0.019 

SIZE 0.003 0.004 0.030 0.712 0.477 

PROF -0.390 0.074 -0.229 -5.271 0.000 

LEV 0.047 0.023 0.084 2.054 0.040 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

Berdasarkan hasil Tabel 4.8 menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut: 

CETR = 0,245 - 0,041KI – 0,121DKI + 0,034LBKA – 0,011ML – 0,011PP + 

0,028KA + 0,003Size – 0,390Prof + 0,047Lev + e 

Keterangan: 

KI = Kepemilikan Institusional 

DKI = Dewan Komisaris Independen 

LBKA = Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit  

ML = Manajemen Laba Perusahaan 

KA = Kualitas Audit 

PP = Pertumbuhan Penjualan 

Size = Ukuran Perusahaan  

Prof = Profitabilitas perusahaan i pada tahun t 

Lev = Leverage perusahaan i pada tahun t 

Hasil persamaan regresi berganda tersebut di atas memberikan pengertian 

bahwa :  

a. Nilai konstanta sebesar 0,245 bernilai positif, dapat di artikan bahwa nilai 

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, latar belakang 

keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, manajemen laba, kualitas 
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audit, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

leverage  konstan atau tetap, maka tax avoidance  sebesar -0,217 persen. 

b. Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional  sebesar 0,041 bernilai 

positif, dapat diartikan bahwa apabila kepemilikan institusional 

meningkat sebesar 1 persen, maka tax avoidance  akan meningkat sebesar 

0,041 persen. 

c. Nilai koefisien regresi dewan komisaris independen sebesar 0,121 

bernilai negatif dapat diartikan bahwa apabila dewan komisaris 

independen meningkat sebesar 1 persen, maka tax avoidance akan 

menurun 0,121 persen. 

d. Nilai koefisien regresi latar belakang keahlian kauntansi atau keuangan 

komite audit sebesar 0,034 bernilai positif dapat diartikan bahwa apabila 

dewan komite audit yang berlatar belakang akuntansi atau keuangan 

meningkat sebesar 1 persen, maka tax avoidance akan meningkat 0,0324 

persen. 

e. Nilai koefisien regresi manajemen laba sebesar 0,011 bernilai negatif 

dapat diartikan bahwa apabila manajemen laba meningkat sebesar 1 

persen, maka tax avoidance akan menurun 0,011 persen. 

f.  Nilai koefisien regresi pertumbuhan penjualan sebesar  0,011 bernilai 

negatif dapat diartikan bahwa apabila pertumbuhan penjualan meningkat 

sebesar 1 persen, maka tax avoidance akan menurun 0,011 persen. 
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g. Nilai koefisien regresi kualitas audit sebesar 0,028 bernilai positif dapat 

diartikan bahwa apabila dewan komisaris independen meningkat sebesar 

1 persen, maka tax avoidance akan meningkat 0,028 persen. 

h. Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,003 bernilai positif 

dapat diartikan bahwa apabila ukuran perusahaan meningkat sebesar 1 

persen, maka tax avoidance akan meningkat 0,003 persen. 

i. Nilai koefisien regresi profitabilitas sebesar 0,390 bernilai negatif dapat 

diartikan bahwa apabila profitabilitas meningkat sebesar 1 persen, maka 

tax avoidance akan menurun 0,390 persen. 

j. Nilai koefisien regresi leverage sebesar 0,047 bernilai positf dapat 

diartikan bahwa apabila dewan komisaris independen meningkat sebesar 

1 persen, maka tax avoidance akan menurun 0,047 persen 

4.3.1 Hasil Model Fit 

Untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara simultan dilihat melalui hasil model fit 

(Oktamawati, 2016).. Hasil uji F pada penelitian ini pada tabel dibawah: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.159 9 .129 6.982 .000b 

Residual 10.699 580 .018     

Total 11.859 589       

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 
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Tabel 4.8 memperlihatkan nilai F = 6.982 dan nilai signifikansinya 

0,000 ini dibawah  0,05) artinya bahwa kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, latar belakang akuntansi atau keuangan komite audit, 

manajemen laba, pertumbuhan penjualan, kulitas audit, ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan leverage mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

tax avoidance secara simultan. 

4.3.2. Hasil Koefisien Determinasi 

Hasil koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa 

besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil 

koefisien determinasi terlihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,313a 0,098 0,084 0,135821 

a. Predictors: (Constant), LEV, KA, LBAKA, PP, DKI, ML, KI, SIZE, PROF 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

Tabel 4.9 terlihat bahwa Adjusted R Square= 0,084 artinya bahwa 

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, latar belakang 

akuntansi atau keuangan komite audit, manajemen laba, pertumbuhan 

penjualan, kulitas audit, ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage 

mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance sebesar 8,4% dan sisanya 

sebesar 91,6% disebabkan kerena faktor lain di luar model 
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4.3.3. Hasil Uji t (Uji Hipotesis) 

Hasil uji t digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial sehingga dapat 

menjadikan acuan diterima atau tidaknya sebuah hipotesis (Oktamawati, 

2016). Hasil uji t (uji hipotesis) pada penelitian ini terlihat pada nilai sig di 

tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Hipotesis 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. sig./2 keterengan B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 0.245 0.050   4.951 0.000     
KI 0.041 0.030 0.056 1.364 0.173 0.087 H1 ditolak 
DKI -0.121 0.052 -0.094 -2.341 0.020 0.010 H2 diterima 
LBAKA 0.034 0.024 0.059 1.460 0.145 0.072 H1 ditolak 
ML -0.011 0.068 -0.007 -0.160 0.873 0.437 H1 ditolak 
PP -0.011 0.004 -0.103 -2.591 0.010 0.005 berpengaruh 
KA 0.028 0.012 0.098 2.346 0.019 0.010 berpengaruh 
SIZE 

0.003 0.004 0.030 0.712 0.477 
0.239 

tidak 

berpengaruh 
PROF -0.390 0.074 -0.229 -5.271 0.000 0.000 berpengaruh 
LEV 0.047 0.023 0.084 2.054 0.040 0.020 berpengaruh 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

1. Pengaruh Kepemilikan Institusioanal terhadap Tax Avoidance 

 Dari  hasil perhitungan diperoleh beta= 0,041 dan sig=0,173/2= 0,087 yang 

berarti kepemilikan institusional bepengaruh positif secara tidak signifikan 

terhadap CETR. Dengan kata lain, banyak atau sedikitnya jumlah kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya tax avoidance. 
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Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance, sehingga H1 ditolak. 

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance 

 Dari hasil perhitungan diperoleh beta= -0,121 dan nilai sig=0,020/2=0,010 

artinya bahwa jumlah anggota komisaris independen berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap CETR. Dengan kata lain, banyak atau dikitnya jumlah 

komisaris independen dapat berpengaruh negatif terhadap tinggi atau rendahnya 

tingkat tax avoidance (Oktamawati, 2016). Hasil ini menunjukkan bahwa dewan 

komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, sehingga 

H2 diterima. 

3. Pengaruh Latar Belakang Akuntansi atau Keuangan Komite Audit terhadap Tax 

Avoidance 

Dari hasil perhitungan diperoleh beta= 0,034 dan p=0,145/2=0,072 yang berarti 

jumlah komite audit yang berlatar belakang audit berpengaruh positif secara tidak 

signifikan terhadap CETR. Dengan kata lain, banyak atau sedikitnya jumlah 

komite audit yang berlatar belakang akuntansi atau keuangan tidak berpengaruh 

terhadap tinggi atau rendahnya tax avoidance (Oktamawati, 2016). Hasil ini 

menunjukkan bahwa latar belakang akuntansi atau keuangan komite audit 

tidak berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sehingga H3 ditolak. 

4. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance 

Dari hasil perhitungan diperoleh beta= -0,011 dan p=0,873/2=0,437 yang berarti 

jumlah manajemen laba berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap 



   67 
 

 

CETR. Dengan kata lain, besar atau kecilnya persentase manajemen laba tidak 

berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya tingkat tax avoidance (Oktamawati, 

2016). Hasil ini menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh negatif 

terhadap tax avoidance, sehingga H4 ditolak. 

5. Pengaruh variabel kontrol terhadap Tax Avoidance 

a. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi pertumbuhan 

penjualan sebesar -0,011 dan nilai signifikasi sebesar 0,010/2=0,05 ≤ 0,05 hal 

ini berarti bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap tax avoidance. 

b. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi kualitas audit sebesar 

0,028 dan nilai signifikasi sebesar 0,019/2=0,010< 0,05 hal ini berarti bahwa 

kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. 

c. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi ukuran perusahaan 

sebesar 0,003 dan nilai signifikasi sebesar 0,477/2=0,239< 0,05, hal ini berarti 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap 

tax avoidance. 

d. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi ROA sebesar -0,390 

dan nilai signifikasi sebesar 0,000/2=0,000< 0,05 hal ini berarti bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. 

e. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi DAR sebesar 0,47 dan 

nilai signifikasi sebesar 0,040/2=0,20< 0,05 hal ini berarti bahwa leverage 

berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. 
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4.4. Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance 

Hipotesis pertama yang menyatakan “kepemilikan institusioanal 

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance” ditolak, artinya bahwa 

banyak atau sedikitnya jumlah persentase kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya tax avoidance. Pada penelitian ini 

kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi (0,173/2=0,087) yaitu KI 

> 0,05 sehingga Ha ditolak. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh 

jumlah kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan sebagian dimiliki oleh 

beberapa instusi, maksudnya pada sebuah perushaan ada banyak pihak 

institusi yang memiliki kepemilikan saham sehingga pihak institusi tidak 

dapat mengontrol atau melakukan pengawasan yang efektif terhadap tindakan 

manajemen. Hal ini sesuia dengan penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh 

Pohan (2008) dalam artikelnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian dari Nuralifma Ayu Annisa (2012) dan Fadhilah (2014) yang 

menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

 

4.4.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance 

Hipotesis kedua yang menyatakan “dewan komisaris independen 

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance” ditrima, artinya bahwa 

banyak atau sedikitnya jumlah dewan komisaris independen berpengaruh 
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negatif terhadap tinggi atau rendahnya tax avoidance. Pada penelitian ini nilai 

signifikasi untuk variabel dewan komisaris independen adalah 

(0,020/2=0,010) yaitu DKI < 0,05. Berdasarkan hasil penelitian veriabel 

dewan komisaris independen ini menunjukkan bahwa ada sikap independensi 

dari anggota dewan komisaris sehingga pengawasan tentang tax avoiance 

dapat berjalan dengan lancar. Proposi komisaris independen yang besar dalam 

perusahaan efektif dalam upaya pencegahan praktik tax avoidance. Menurut 

peraturan Otoritasi Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi 

dan Dewan Komisaris Emitmen atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa 

jumlah komisaris independen minimal 30% dari jumlah seluruh anggota 

dewan komisaris (Asri & Suardana, 2016). Pada penelitian ini rata-rata 

persentase komisaris independen diatas 30% maka pelaksanaan corporate 

governance dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan 

mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan 

tindakan tax avoidance. Karna ketika jumlah anggota komisaris indeenden 

semakin banyak maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan 

pengawasan kinerja manajemen sehingga manajemen akan berhati-hati dalam 

pengambilan keputusan sehingga dapat meminimalkan praktik tax avoidance. 

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Diantari & Ulupui, 2016) 

yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 

tax avoidance. 
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4.4.3 Pengaruh Latar Belakang Akuntansi atau Keuangan Komite Audit 

terhadap Tax Avoidance 

Hipotesis ketiga yang menyatakan “latar belakang akuntansi atau 

keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance” 

ditolak, artinya bahwa banyak atau sedikitnya jumlah komite audit yang 

berlatar belakang audit atau akuntansi tidak berpengaruh terhadap tinggi atau 

rendahnya tax avoidance. Pada penelitian ini latar belakang akuntansi atau 

keuangan komite audit memiliki nilai signifikansi (0,145/2=0,072) yaitu 

LBAKA > 0,05. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh cara pengukuran 

yang dilakukan dalam penelitian. Hasil tabulasi data untuk variabel komite 

audit yang berlatar belakang akuntansi atau keuangan cenderung tidak 

bervariasi sehingga data mnjadi sulit untuk diukur secara tepat mengenai 

pengaruh variabel latar belakang akuntansi atau keuangan komite audit 

terhadap tax avoidance. Selain itu variabel komite audit berlatar belakang 

akuntansi atau keuangan diukur melalui gelar pendidikannya ini tidak dapat 

menjamin sepenuhnya,  maksudnya seorang komite audit yang mempunyai 

gelar pendidikan akuntansi atau keuangan belum tentu dapat memberikan 

masukan untuk pengambilan keputusan penghindaran pajak. Misalnya 

seorang audit yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi atau 

keuangan namun mempunyai jam terbang atau dari pengalaman kerjanya ini 

dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan dan menjalankan 

tugasnya dengan baik untuk memantau proses akuntansi. Hasil penelitian ini 
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mendukung hasil penelitian dari Kurniasih dan Sari (2012) yang menyatakan 

bahwa variabel komite audit yang berlatar belakang akuntansi atau keuangan 

tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

 

4.4.4 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance  

Hipotesis keempat yang menyatakan “manajemen laba berpengaruh 

positif terhadap tax avoidance” ditolak, artinya bahwa banyak atau 

sedikitnya persentase manajemen laba tidak berpengaruh terhadap tinggi atau 

rendahnya tax avoidance. Pada penelitian ini manajemen laba memiliki nilai 

signifikansi (0,873/2=0,437) yaitu ML > 0,05. Hal ini bisa terjadi tidakan 

manajemen laba dilakukan untuk menaikan atau menurunkan jumlah laba 

tergantung dari kepentingannya dan tindakan manajemen laba sudah menjadi 

hal yang wajar dan banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan tergantung 

kepentingannya. Pada penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa manajemen 

laba tidak mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance karena manajemen 

laba umumnya dilakukan untuk menguntungkan pihak manajer misalnya 

manajer melakukan aktivitas manajemen laba dengan menaikan laba untuk 

mendapatkan insentif dan bonus yang lebih besar dari pencapaian labanya. 

Inilah yang menyebabkan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance karena ketika sebuah perusahaan melakukan tindakan manajemen 

laba belum tentu perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wang & 
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Chen (2012) yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap 

tax avoidance. 

 

4.4.5 Pengaruh Variabel Kontrol  terhadap Corporate Social Responsibility   

1) Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance 

Pada penelitian ini variabel pertumbuhan penjualan nilai koefisien 

regresi sebesar -0,011 dan nilai signifikasi sebesar 0,010/2=0.05 ≤ 0,05 

artinya bahwa pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh negatif 

terhadap tax avoidance. Artinya ketika penjualan meningkat maka nilai 

tax avoidance akan menurun.  Pertumbuhan penjualan pada perusahaan 

menunjukkan pertumbuhan naik atau turunnya volume penjualan, maka 

laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat ketika volume penjualan 

meningkat dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang. Pertumbuhan 

penjualan mempunyai pengaruh negatif terhadap tax avoidance 

menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan 

yang tinggi berarti memiliki kinerja yang baik dan mengakibatkan laba 

perusahaan cenderung meningkat sehingga pembayaran pajaknya juga 

akan tinggi, oleh karena itu manajer akan menghindari untuk melakukan 

tindakan tax avoidance.  Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

dari Budiman dan Setiyono (2012) yang menyatakan bahwa pertumbuhan 

penjualan (sales growth) mempunyai pengaruh signifikan terhadap tax 

avoidance. 
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2) Pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance 

Pada penelitian ini variabel kualitas audit nilai koefisien regresinya 

sebesar 0,028 dan nilai signifikasi sebesar 0,019/2=0,010< 0,05 hal ini 

berarti bahwa kualitas audit mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap tax avoidance. Semakin baik kualitas audit maka tingkat 

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi pula. Hal 

ini disebabkan karena  meskipun perusahaan menggunakan jasa KAP The 

Big Four dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, namun hal itu 

tidak akan menghalangi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak 

karena fungsi auditor hanya untuk menguji kewajaran informasi laporan 

keuangan suatu perusahaan. Contohnya pada kasus Enron tahun 2000 

yang melaporkan pendapatannya lebih dari yang seharusnya dan 

dibenarkan oleh Arthur Andersen sebagai auditor eksternalnya. Adanya 

manipulasi pendapatan yang dilakukan Enron sehingga dapat 

menguntungkan perusahaan dalam hal membayar pajak dan dengan 

adanya kasus ini reputasi Arthur Anderson jatuh (Luhgiatno, 2008 dalam 

Annisa, 2011). Hal ini lah yang tidak menutup kemungkinan bahwa KAP 

yang berafiliasi big four melakukan kecurangan. Hasil ini mendukung 

penelitian Annisa (2012) yang menyatakan kualitas audit berpengaruh 

positif pada penghindaran pajak. Penelitian ini bertolak belakang dengan 

penelitian Fadhilah (2014) yang memperoleh hasil kualitas audit 

berpengaruh negatif pada tax avoidance. 
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3) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance 

Variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai koefisien regresi 

sebesar 0,003 dan nilai signifikasi sebesar 0,477/2=0,239< 0,05 berarti 

ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif secara tidak signifikan 

terhadap tax avoidance. Umumnya perusahaan dengan jumlah total asset 

yang besar akan mendapat perhatian dari pemerintah terkait dengan 

jumlah laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Tidak berpengaruhnya 

ukuran perusahaan terhadap tax avoidance karena kewajiban perusahaan 

adalah membayar pajak. Sehingga besar atau kecilnya ukuran suatu 

perusahaan semuanya mempunyai kewajiban membayar pajak karena 

akan selalu diawasi oleh fiskus apabila melanggar ketentuan pajak. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Dewi & Jati 2014. 

4) Pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance. 

Pada penelitian ini variabel profitabilitas mempunyai nilai 

koefisien regresi sebesar -0,390 dan nilai signifikasi sebesar 

0,000/2=0,000< 0,05 hal ini berarti bahwa profitabilitas mempunyai 

pengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini sesuai dengan 

hipotesis peneliti tetapi memiliki arah yang berbeda yaitu negatif. Apabila 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba meningkat maka laba 

operasional perusahaan juga akan meningkat dan nilai pajak juga 

meningkat oleh karena inilah profitabilitas berpengaruh terhadap tax 

avoidance , tapi apabila laba meningkat penghindaran pajak menurun hal 
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ini disebabkan oleh perusahaan tidak melakukan tindakan efisiensi dalam 

pembayaran pajaknya. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya 

Kurniasih (2010) wira yola agusti 2014 yang menemukan bahwa 

profitabiltas perusahaan yang diukur dengan ROA berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur 

periode 2007-2010 karena dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas 

perusahaan yang cenderung stabil dan cukup baik. 

5) Pengaruh leverage terhadap tax avoidance 

Pada penelitian ini variabel leverage mempunyai nilai koefisien 

regresi DAR sebesar -0,011 dan nilai signifikasi sebesar 0,035< 0,05 hal 

ini berarti bahwa leverage mempunyai pengaruh negatif signifikan 

terhadap tax avoidance. Keputusan pendanaan dapat menjadi salah satu 

bentuk aktivitas penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif. 

Keputusan pendanaan yang dimaksud perusahaan lebih menggunakan 

hutang dalam pembiayaan asset perusahaan. Hasil penelitian mendukung 

hasi penelitian dari Kurniasih dan Maria (2013) dan Darmawan (2014) 

yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

 

 

 


