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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif memberikan suatu gambaran tentang penelitian 

ini, dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean atau rata-rata dan standar deviasi 

dari masing-masing variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tax avoidance, kualitas audit (KAP), kepemilikan institusional, capital 

intensity, likuiditas, independensi dewan komisaris dan ukuran perusahaan. Data 

awal berjumlah 624 sampel, dan menjadi 449 karena terkena normalitas. Berikut 

adalah hasil analisis statistik deskriptif menggunakan IBM Statistic 21.00 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TAXAVOIDANCE 449 -1.18247 .61663 .2317945 .15895373 

KAP 449 0 1 .40 .490 

Kep.Institusional 449 .10686 1.00000 .7054441 .18324214 

CapitalIntensity 449 .02149 .94805 .3854397 .20360448 

LIKUIDITAS 449 .15745 464.98442 3.4280480 21.91628909 

Indp.DewanKomisaris 449 .16667 1.00000 .4003908 .11004970 

UkuranPerusahaan 449 10.41274 14.41806 12.2684654 .70603471 

Valid N (listwise) 449     

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 
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 Tax avoidance dikatakan tinggi apabila proporsi pajak yang dibayarkan 

lebih rendah dari laba sebelum pajak. Sedangkan tax avoidance dikatakan rendah 

jika pembayaran pajak yang dibayarkan lebih tinggi nilainya dari laba sebelum 

pajak. 

 Berdasarkan tabel statistik deskriptif, variabel dependen penelitian ini, yaitu 

tax avoidance memiliki nilai terendah/minimum sebesar -1.182. Perusahaan dengan 

nilai minimum terkecil adalah Jaya Pari Steel Tbk pada tahun 2014. Secara tax 

avoidance, nilai minimum ini memiliki arti penghindaran pajak yang tinggi, namun 

ketika berbicara plus minus (+-), nilai minus yang terkandung dalam angka 

minimum memiliki arti rugi. Artinya, Jaya Pari Steel Tbk pada tahun 2014 merugi, 

namun tetap membayar pajak. Apabila nilai plus minus diabaikan, maka 

penghindaran pajak yang terjadi rendah, karena pembayaran pajak perusahaan lebih 

tinggi nilainya dibandingkan dengan laba sebelum pajak.  

 Perusahaan yang memiliki nilai tertinggi/maksimum adalah KMI Wire and 

Cable Tbk pada tahun 2013 dengan nilai 0.617. Nilai ini memiliki arti bahwa 

proporsi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan lebih rendah dari laba sebelum 

pajak. 

  Nilai mean atau nilai rata-rata tax avoidance sebesar 0,232. Dapat dikatakan 

bahwa tingkat penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sampel ini sedang. 

Dari jumlah sampel 449, sebesar 191 perusahaan ada di bawah nilai rata-rata, 

sedangkan 258 perusahaan ada di atas nilai rata-rata. Perusahaan dengan nilai di 

bawah rata-rata 0,232 memiliki indikasi penghindaran pajak, namun perusahaan di 
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atas nilai rata-rata juga dapat memiliki indikasi penghindaran pajak. Standar deviasi 

dari variabel tax avoidance ini adalah 0.159, angka ini berada di bawah nilai mean 

yang memiliki arti bahwa penyebaran data merata.  

Tabel 4.2 

Tabel Frekuensi Variabel Dummy 

KAP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 270 60.1 60.1 60.1 

1 179 39.9 39.9 100.0 

Total 449 100.0 100.0  

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 

 

 Kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel dummy. Angka 0 

adalah perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) non Big 4 dan 

angka 1 adalah sebaliknya. Rata-rata kualitas audit dari seluruh sampel adalah 

sebesar 0.40 dan mendekati angka 0. Itu artinya, perusahaan sampel yang diaudit 

oleh KAP non Big 4 lebih banyak dibandingkan dengan KAP Big 4. Standar deviasi 

variabel kualitas audit adalah sebesar 0.490, angka ini lebih besar dari 0.40 dan 

memberi arti bahwa penyebaran data bervariasi. Berdasarkan tabel 4.2 perusahaan 

yang diaudit oleh KAP non Big 4 jauh lebih banyak dibandingkan dengan KAP Big 

4, yaitu sebesar 270 perusahaan dengan persentase 60.1%.  

 Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0.107 

yang memiliki arti bahwa kepemilikan saham di suatu institusi tersebut hanya 
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sebesar 10.686%. Perusahaan dengan nilai kepemilikan institusional terendah ini 

adalah Gunawan Dianjaya Steel Tbk tahun 2016. Sedangkan nilai maksimum dari 

variabel kepemilikan institusional adalah 1.00, yang berarti bahwa kepemilikan 

saham oleh institusi bernilai penuh atau 100%. Perusahaan dengan kepemilikan 

institusi penuh ini adalah Integra Indocabinet Tbk pada tahun 2016 dan Wijaya 

Karya Beton Tbk di tahun 2014. Nilai mean atau nilai rata-rata sebesar 0.705, 

dengan standar deviasi 0.183, memiliki arti bahwa rata-rata perusahaan sampel 

memiliki kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan dalam bentuk 

PT, CV, Limited, lembaga perbankan, koperasi) sebesar 70.54%.  

 Variabel capital intensity memiliki nilai minimum sebesar 0.021, memiliki 

arti bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan hanya sebesar 2.15% dari total aset 

perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan dengan nilai minimum ini dimiliki oleh 

Alakasa Industrindo Tbk di tahun 2012. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0.948, 

memiliki arti bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan sebesar 94.805% dari total 

aset perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan dengan nilai capital intensity 

maksimum adalah Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk di tahun 2012. Nilai mean 

atau rata-rata variabel capital intensity sebesar 0.385 dengan standar deviasi 0.204. 

Nilai mean memberikan arti bahwa rata-rata perusahaan memiliki total aset tetap 

sebesar 38.54% dari total aset perusahaan.  

 Untuk variabel likuiditas, nilai minimumnya sebesar 0.157 menunjukkan 

bahwa aset lancar hanya dapat memenuhi 15.745% kewajiban jangka pendek 

perusahaan. Angka ini juga menunjukkan bahwa nilai aset lancar yang dimiliki 

perusahaan Asia Pacific Fibers Tbk tahun 2014 jauh lebih sedikit bila dibandingkan 
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liabilitas lancar perusahaan.  Sedangkan nilai maksimumnya sebesar 464.98 

menunjukkan bahwa aset lancar sangat dapat memenuhi kewajiban jangka pendek 

atau liabilitas lancar perusahaan. Perusahaan dengan nilai likuiditas maksimum 

dimiliki oleh Jaya Pari Steel Tbk di tahun 2014. Untuk nilai mean sebesar 3,428 

dengan standar deviasi 21,916 memiliki arti bahwa perusahaan sampel rata-rata 

memiliki aset lancar 342.8% lebih besar dibandingkan dengan liabilitas lancar 

perusahaan, sehingga rata-rata perusahaan sampel dapat memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya.  

 Variabel independensi dewan komisaris memiliki nilai minimum sebesar 

0.167. Angka ini menunjukkan bahwa komisaris independen yang dimiliki oleh 

perusahaan hanya sebesar 16.67% dari jumlah komisaris perusahaan. Perusahaan 

dengan nilai independensi dewan komisaris minimum adalah Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk tahun 2015. Untuk nilai maksimumnya adalah 1.00, yang 

menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen sama dengan jumlah komisaris 

yang dimiliki perusahaan. Atau dengan kata lain, semua komisaris di dalam 

perusahaan merangkap sebagai komisaris independen juga. Perusahaan yang 

memiliki nilai maksimum adalah Arwana Citramulia Tbk di tahun 2012 sampai 

dengan 2014. Nilai mean atau rata-ratanya sebesar 0.400 dengan standar deviasi 

0.110. Nilai rata-rata 0.400 atau 40% ini melebihi ketentuan pemerintah yang 

menetapkan bahwa perusahaan setidaknya memiliki komisaris independen 30% 

dibanding total keseluruhan komisaris. Artinya sebagian besar perusahaan memiliki 

komisaris independen lebih dari 30%. Sebanyak 434 perusahaan dari jumlah sampel 

449 memiliki komisaris independen sebesar lebih dari 30%, dan hanya 15 
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perusahaan saja yang tidak menerapkan kebijakan pemerintah, atau memiliki 

komisaris independen di bawah 30%.  

 Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai terendah sebesar 10,413 dan 

nilai tertinggi sebesar 14,418. Perusahaan yang memiliki nilai ukuran perusahaan 

paling rendah adalah Chandra Asri Petrochemical Tbk pada tahun 2015. Sedangkan 

perusahaan dengan nilai ukuran perusahaan terbesar adalah Astra International Tbk 

pada tahun 2016. Variabel ukuran perusahaan ini memiliki nilai rata-rata atau nilai 

mean dari ukuran perusahaan sebesar 12,268 dengan standar deviasi 0,706. Nilai 

rata-rata ini berada di antara nilai minimum dan nilai maksimum (10,413 < 12,268 

< 14,418), di mana antara nilai minimum dan nilai maksimum tidak memiliki 

perbedaan/selisih yang terlalu drastis.  

4.2.  Hasil Uji Asumsi Klasik  

  Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan 

menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari pengujian normalitas, 

autokorelasi, multikolinearitas, heterokedastisitas. Apabila uji asumsi klasik telah 

terpenuhi, maka model penelitian dapat dipakai. Berikut merupakan hasil dan 

analisis pengujian asumsi klasik: 

4.2.1. Uji Normalitas 

  Uji normalitas digunakan agar dapat diketahui apakah data yang digunakan 

dalam penelitian telah terdistribusi secara normal. Penelitian ini menggunakan 

pengujian Kolmogorov-smirnov dengan hasil pengujian sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Hasil Sebelum Data Normal 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .360 624 .000 .263 624 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 

  Berdasarkan tabel 4.3, diketahui nilai df atau jumlah data awal adalah 

sebesar 624 dengan nilai sig kolmogorov-smirnov sebesar 0,000. Angka ini lebih 

rendah dari nilai signifikansi 5% atau 0,05, sehingga data penelitian tidak 

terdistribusi secara normal. Untuk itu, diperlukan penghapusan data ekstrim 

(extreme value)  yang menyebabkan data tidak normal dengan menggunakan teknik 

outliers. Hasil dari outliers, diketahui data ekstrim sejumlah 175, sehingga dibuang 

dari sampel penelitian. Hasil perbaikan uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.4: 

Tabel 4.4 

Hasil Setelah Data Normal 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .035 449 .200* .994 449 .084 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 
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  Setelah dilakukan penghapusan data ekstrim, data setelah normal menjadi 

449 apabila dilihat dari angka df, serta nilai sig kolmogorov-smirnov menyentuh 

angka 0,200. Angka ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data 

penelitian telah terdistribusi secara normal.  

4.2.2. Uji Multikolinearitas 

  Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak mengandung multikolinearitas antar variabel independen, dilihat dari nilai 

tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Factor). Nilai yang menunjukkan 

adanya korelasi adalah nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Berikut adalah 

hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini:  

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .312 .133  2.347 .019   

KAP .045 .015 .138 2.983 .003 .766 1.306 

Kep.Institusional -.023 .037 -.026 -.618 .537 .893 1.120 

CapitalIntensity -.246 .032 -.316 -7.661 .000 .960 1.041 

LIKUIDITAS -.003 .000 -.444 -10.913 .000 .982 1.018 

Indp.DewanKomisari

s 

-.007 .059 -.005 -.112 .911 .982 1.018 

UkuranPerusahaan .002 .010 .010 .212 .833 .770 1.298 

a. Dependent Variable: TAXAVOIDANCE 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 
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 Berdasarkan tabel pengujian multikolinearitas, dapat dilihat bahwa nilai 

tolerance masing-masing variabel > 0,10 dan nilai VIF untuk masing-masing 

variabel memiliki nilai  < 10. Karena hasil pengujian sudah sesuai dengan 

ketentuan, maka dapat dikatakan bahwa data penelitian ini terbebas dari 

multikolinearitas.  

 

4.2.3. Uji Autokorelasi 

  Model penelitian yang baik sebaiknya juga terbebas dari autokorelasi. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji apakah terdapat autokorelasi atau tidak, 

digunakan pengujian Durbin-Watson (DW Test). Berikut merupakan hasil 

pengujian autokorelasi dalam penelitian ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .529a .280 .270 .13578265 1.952 

a. Predictors: (Constant), UkuranPerusahaan, LIKUIDITAS, Indp.DewanKomisaris, 

Kep.Institusional, CapitalIntensity, KAP 

b. Dependent Variable: TAXAVOIDANCE 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 

  Berdasarkan tabel hasil pengujian autokorelasi, nilai Durbin-Watson atau 

DW Test adalah sebesar 1,952. Data penelitian ini terbebas dari autokorelasi, 

karena angka DW Test ada di antara 1,5 dan 2,5 (1,5 < 1,952 < 2,5).  
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4.2.4. Uji Heterokedastisitas 

  Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam 

sebuah model regresi. Untuk dapat mengetahui terjadinya heteroskedastisitas, 

dilakukan uji Glejser. Pengujian ini dilakukan dengan cara meregresikan variabel 

independen dengan nilai ABS_RES (absolut residual). Apabila nilai sig pengujian 

Glejser memiliki nilai lebih dari 0,05 atau > 5%, maka data penelitian terbebas dari 

heterokedastisitas. Berikut hasil pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .142 .144  .983 .326 

KAP -.032 .016 -.105 -1.946 .052 

Kep.Institusional .008 .040 .011 .211 .833 

CapitalIntensity .009 .035 .013 .261 .794 

LIKUIDITAS .000 .000 -.045 -.945 .345 

Indp.DewanKomisaris .017 .064 .012 .262 .794 

UkuranPerusahaan -.002 .011 -.008 -.140 .889 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 

  Berdasarkan tabel 4.7 hasil pengujian heterokedastisitas, dapat dilihat 

bahwa nilai sig dari masing-masing variabel berada di atas 0,05 atau di atas 5%. 

Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas.  
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4.3. Pengujian Model Fit 

  Pengujian F Model bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan. Apabila nilai sig kurang 

dari 0,05 maka H0 ditolak dan menerima Ha, begitu pula sebaliknya. Berikut ini 

merupakan hasil pengujian model fit: 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Fit Model 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 3.170 6 .528 28.658 .000b 

Residual 8.149 442 .018   

Total 11.319 448    

a. Dependent Variable: TAXAVOIDANCE 

b. Predictors: (Constant), UkuranPerusahaan, LIKUIDITAS, 

Indp.DewanKomisaris, Kep.Institusional, CapitalIntensity, KAP 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 

 

 Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi F adalah 0,000 dan < 0,05. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa model penelitian fit. Variabel independen dalam 

penelitian ini, yaitu kualitas audit, kepemilikan institusional, capital intensity, 

likuiditas, independensi dewan komisaris dan ukuran perusahaan dapat digunakan 

untuk memprediksi variabel dependen, yaitu tax avoidance. 

4.4. Pengujian Koefisien Determinasi 

  Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui atau mengukur, seberapa 

jauh variabel independen (X) dapat menjelaskan variabel dependen (Y). Apabila 
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variabel independen berjumlah lebih dari 1, maka digunakan adjusted R square 

sebagai koefisien determinasi. Di bawah ini merupakan hasil pengujian koefisien 

determinasi:  

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .529a .280 .270 .13578265 1.952 

a. Predictors: (Constant), UkuranPerusahaan, LIKUIDITAS, Indp.DewanKomisaris, 

Kep.Institusional, CapitalIntensity, KAP 

b. Dependent Variable: TAXAVOIDANCE 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 

  Berdasarkan tabel pengujian koefisien determinasi, nilai adjusted R Square 

sebesar 0,270. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam 

penelitian ini, yaitu kualitas audit, kepemilikan institusional, capital intensity, 

likuiditas, independensi dewan komisaris, dan ukuran perusahaan dapat 

menjelaskan variabel dependen, yaitu tax avoidance sebesar 27%. Atau dengan kata 

lain, variabel independen sangat terbatas dalam menjelaskan variabel independen, 

karena nilai R2 = (0,) atau negatif.  

4.5. Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan ketika seluruh pengujian asumsi klasik telah 

lolos atau terpenuhi. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
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variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan uji T. Berikut adalah tabel hasil pengujian hipotesis: 

Tabel 4.10 

Tabel Hasil Uji T 
Coefficientsa   

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Keterangan 

B 
Std. 
Error 

Beta Sig. / 2 Hipotesis 

1 

(Constant) 0.312 0.133  2,347 0.019   

KAP 0.045 0.015 0.138 2,983 0.003 0.0015 Ditolak 

Kep.Institusional -0.023 0.037 -0.026 -0.618 0.537 0.2685 Ditolak 

CapitalIntensity -0.246 0.032 -0.316 -7,661 0.000 0.0000 Ditolak 

LIKUIDITAS -0.003 0.000 -0.444 
-

10,913 
0.000 0.0000 Diterima 

a. Dependent Variable: TAXAVOIDANCE   

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 

 

Hipotesis Pertama 

 Berdasarkan tabel 4.10, dapat dilihat bahwa kualitas audit yang diproksikan 

dengan ukuran KAP (dummy) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003. Namun 

karena hipotesis penelitian ini berarah, maka nilai sig 0,003 / 2 (dibagi 2) = 0,0015. 

Hasil pembagian sig, yaitu 0,0015 < 0,05. Namun karena nilai koefisien beta 

sebesar +0,045 maka hipotesis pertama ini ditolak. Dapat disimpulkan bahwa 

kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  
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Hipotesis Kedua 

 Berdasarkan tabel 4.10, dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0.537. Namun karena hipotesis penelitian ini 

berarah, maka nilai sig 0.537/ 2 (dibagi 2) = 0.2685. Hasil pembagian sig, yaitu 

0.2685 > 0,05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka hipotesis kedua 

dalam penelitian ini ditolak. Dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  

Hipotesis Ketiga 

 Berdasarkan tabel 4.10, dapat dilihat bahwa variabel capital intensity 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000, namun karena hipotesis penelitian ini 

memiliki arah, maka nilai sig perlu dibagi 2. Maka akan menghasilkan 0.000/2 = 

0.000. Hasil pembagian sig yaitu 0.000 < 0.05, namun karena nilai koefisien beta -

0.246 sedangkan hipotesis ketiga adalah berpengaruh positif, maka hipotesis ketiga 

dalam penelitian ini ditolak. Perbedaan arah ini memberi arti bahwa capital 

intensity berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.  

Hipotesis Keempat 

 Berdasarkan tabel 4.10, dapat dilihat bahwa variabel rasio likuiditas 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000, namun karena hipotesis penelitian ini 

memiliki arah, maka nilai sig perlu dibagi 2. Maka akan menghasilkan 0.000/2 = 

0.000. Hasil pembagian sig yaitu 0.000 < 0.05. Nilai koefisien beta bernilai -0.003, 

searah dengan hipotesis penelitian, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat 
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ini diterima. Dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas memiliki pengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak.  

 

4.6. Pembahasan  

4.6.1. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance) 

  Berdasarkan hasil pengujian, variabel kualitas audit memiliki koefisien 

regresi sebesar  0.045 (+) dan nilai signifikansi sebesar 0,003/2 = 0,0015 < 0,05, 

sehingga memiliki arti bahwa kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP 

berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Artinya, semakin tinggi kualitas audit, 

maka penghindaran pajak yang dilakukan juga akan semakin tinggi.  

  KAP Big 4 memiliki spesialisasi di bidang perpajakan. Pricewaterhouse 

Coopers memiliki jasa perencanaan dan kepatuhan terhadap pajak, Deloitte dan 

KPMG memiliki jasa perpajakan, serta Ernst Young memiliki jasa tax compliance, 

human capital, indirect tax, international tax services, tax accounting and risk 

advisory services dan transaction tax. Dengan adanya spesialiasi di bidang 

perpajakan, maka auditor Big 4 memiliki pemahaman dan pengetahuan di bidang 

pajak. Sehingga otomatis, mereka juga mengetahui celah-celah di dalam akuntansi 

dan perpajakan dan memanfaatkannya untuk memanipulasi pajak perusahaan klien 

atas permintaan dari klien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Oleh karena itu, semakin besar ukuran KAP, maka tingkat penghindaran 

pajak mereka akan semakin tinggi. Hasil ini mendukung penelitian dari Saputra et 



65 
 

 
 

al (2015) dan Winata (2014) yang berpendapat bahwa kualitas audit yang 

diproksikan dengan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

(tax avoidance).  

4.6.2.  Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak 

(Tax Avoidance) 

  Berdasarkan hasil pengujian, variabel kepemilikan institusional memiliki 

nilai sig 0.537/ 2 = 0.2685 > 0.05 dengan koefisien regresi sebesar -0.023. Nilai sig 

yang lebih besar 0.05 menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak.  

  Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham di suatu 

perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan bank, asuransi, investasi, lembaga 

penyimpan dana dan simpan pinjam, dan lembaga pensiun. Besar kecilnya 

kepemilikan saham insitusional akan mempengaruhi kebijakan perpajakan 

perusahaan. Perusahaan dengan investasi jangka pendek (short-term 

shareholder)—yang hanya menanamkan saham selama jangka waktu yang 

pendek—akan memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Short-term 

shareholder  dapat mempengaruhi kinerja manajemen untuk lebih berorientasi pada 

meningkatkan nilai perusahaan dalam waktu singkat, yang bertujuan demi 

kepentingan institusi tersebut. Mereka mengabaikan reputasi perusahaan yang 

tercemar apabila terkena skandal penghindaran pajak, dan mengabaikan nilai 

perusahaan secara jangka panjang karena status mereka yang short-term 

shareholder. Lain halnya dengan long-term shareholder, mereka berorientasi pada 

nilai perusahaan dalam jangka panjang, sehingga mereka akan lebih mengawasi 
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kinerja manajemen untuk taat pada kebijakan pajak dan fokus pada peningkatan 

nilai perusahaan. Mereka akan menghindari opsi penghindaran pajak karena 

mereka yakin opsi itu tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam jangka 

panjang.  

  Pada penelitian ini,  semakin besar kepemilikan institusional maka tingkat 

penghindaran pajak akan semakin tinggi. Berdasarkan pada pembahasan di atas, 

maka hal ini terjadi karena kepemilikan saham oleh short-term shareholder di 

perusahaan sampel mendominasi, karena mereka hanya berorientasi pada 

peningkatan nilai perusahaan secara jangka pendek sehingga perusahaan akan 

menghindari pembayaran pajak. Short-term shareholder ini hanya berfokus pada 

kepentingan diri sendiri tanpa mempedulikan citra perusahaan serta nilai 

perusahaan.  

  Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian 

Wati (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak. Selain itu, hasil variabel ini juga mendukung 

penelitian dari Annisa dan Kurniasih (2012) serta Pohan (2008) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran 

pajak.  
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4.6.3.  Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance) 

  Berdasarkan hasil pengujian, variabel capital intensity memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0.000/2 = 0.000 < 0.05 dan koefisien beta sebesar -0.246. 

Karena nilai koefisien regresi minus, sedangkan hipotesis ketiga adalah positif, 

maka terdapat perbedaan arah dari hasil hipotesis ini. 

  Maka, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “capital intensity 

berpengaruh positif terhadap tax avoidance” ditolak. Intensitas modal atau capital 

intensity menggambarkan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Biaya 

depresiasi akan muncul sebagai akibat dari kepemilikan aset tetap dan akan menjadi 

pengurang laba kena pajak perusahaan, sehingga akan mengurangi jumlah pajak 

yang harus dibayarkan.  

  Semakin tinggi rasio capital intensity, maka tingkat penghindaran pajak 

yang terjadi justru rendah. Rasio capital intensity yang tinggi tidak menggambarkan 

bahwa perusahaan sengaja memanfaatkan biaya depresiasi aset tetap sebagai 

pengurang laba, namun digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan 

dalam jangka panjang. Fokus pada kepentingan operasional perusahaan akan 

membuat perusahaan terfokus pula pada nilai perusahaan dalam jangka panjang, 

sehingga penghindaran pajak yang terjadi rendah.  

  Selain itu,  perbedaan perhitungan masa manfaat aset tetap antara 

perusahaan dengan pihak fiskus dapat menyebabkan pro kontra tentang 

penghindaran pajak. Pada umumnya, perusahaan diperbolehkan untuk menetapkan 
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masa manfaat aset tetap sesuai dengan kebijakan perusahaan. Namun dalam 

perpajakan, fiskus akan menghitung masa manfaat aset tetap lebih cepat 

dibandingkan dengan masa manfaat perusahaan. Masa manfaat lebih cepat yang 

dihitung oleh pihak pajak ini akan menyebabkan tarif pajak efektif menjadi rendah, 

sehingga timbul dugaan penghindaran pajak. Sedangkan perusahaan menghitung 

masa manfaat lebih lama, sehingga laba yang akan berkurang tidak terlalu 

signifikan. Dapat dikatakan, semakin besar rasio capital intensity perusahaan tidak 

menentukan pula apakah perusahaan tersebut memiliki indikasi penghindaran pajak 

atau tidak. 

  Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Mulyani et al (2013) serta 

Fauziati et al (2016) yang mengatakan bahwa intensitas modal atau capital intensity 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.  

4.6.4 Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 Berdasarkan hasil pengujian, variabel likuiditas memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0.000/2 = 0.000 < 0.05 dengan nilai koefisien beta bernilai -0.003. Nilai 

minus koefisien beta searah dengan hipotesis keempat dalam penelitian ini. 

Sehingga, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “Likuiditas berpengaruh 

negatif terhadap tax avoidance” diterima.  

 Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Beban pajak terkandung di dalam kewajiban jangka 

pendek yang harus dibayarkan perusahaan. Likuiditas perusahaan yang tinggi 

menggambarkan bahwa aktiva lancar yang dimiliki perusahaan jauh lebih besar 
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dibandingkan liabilitas lancar, sehingga otomatis liabilitas lancar dapat dipenuhi 

oleh aktiva lancar.  

 Rasio likuiditas juga menggambarkan seberapa sehat posisi keuangan 

perusahaan. Perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki arus kas yang lancar dan 

keuangan yang sehat, sehingga perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban 

pajak sesuai ketentuan perundang-perundangan. Perusahaan tidak mampu 

mengelak dari pajak karena likuiditas perusahaan baik dan sehat. Sebaliknya, 

apabila perusahaan memiliki likuiditas yang rendah, perusahaan akan cenderung 

mempertahankan arus kas perusahaan terlebih dahulu dan mengesampingkan 

kewajiban pajak.  

 Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari Suyanto dan Supramono 

(2012) yang mengungkapkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu 

dari Anita (2015) yang mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak, di mana perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi tidak enggan 

untuk membayar kewajiban pajak kepada pemerintah sesuai ketentuan yang 

berlaku.  

4.6.5. Variabel Kontrol 

 Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu independensi dewan 

komisaris dan ukuran perusahaan. Komisaris independen merupakan pihak yang 

netral, tidak terafiliasi dengan pihak mana pun dan tidak memiliki hubungan bisnis 

serta kekeluargaan dengan pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Komisaris 
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independen memiliki tugas dan kewajiban yang sama dengan seorang komisaris, 

yaitu mengawasi kinerja direksi dan manajemen.  

 Nilai signifikansi yang dimiliki variabel independensi dewan komisaris ini 

sebesar 0.911/2 = 0.4555 > 0.05 dengan nilai koefisien beta sebesar -0.007. Dengan 

adanya nilai sig yang lebih besar dari 0.05, maka dapat dikatakan bahwa variabel 

indepedensi dewan komisaris tidak dapat mengontrol pengaruh terhadap 

penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena adanya latar belakang komisaris 

independen yang tidak memahami akuntansi serta perpajakan, sehingga sulit untuk 

mengontrol kinerja manajemen serta kebijakan apakah perusahaan akan 

meminimalkan biaya pajak, menghindari pajak atau taat dalam membayar pajak. 

Tidak adanya latar belakang akuntansi dan perpajakan ini yang akan membuat 

fungsi monitoring dan fungsi kontrol menjadi kurang efektif. Selain itu, faktanya 

terdapat banyak komisaris independen yang menjabat sebagai komisaris atau 

bagian dari direksi di banyak perusahaan. Merangkapnya jabatan di beberapa 

perusahaan ini menjadikan seorang komisaris independen menjadi tidak fokus 

dalam melakukan kontrol dan monitor terhadap satu perusahaan, sehingga tidak 

efektif dan efisien.  

 Variabel kedua yang menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini adalah 

ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat 

mengelompokkan suatu perusahaan menjadi perusahaan besar atau kecil. Variabel 

ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan proksi log(total aset).  
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 Nilai signifikansi yang dimiliki variabel ukuran perusahaan sebesar 0.833 

/2 = 0.4165 > 0.05, dan memiliki koefisien beta sebesar 0.002. Dengan nilai sig 

yang jauh lebih besar dari 0.05, maka dapat dikatakan bahwa variabel ukuran 

perusahaan tidak mampu mengontrol penghindaran pajak. Total aset tidak bisa 

menjadi kontrol pengaruh terhadap penghindaran pajak, karena belum tentu 

perusahaan yang memiliki aset yang besar memiliki laba yang besar pula. Ada pula 

perusahaan yang memiliki aset yang besar namun merugi dalam periode tersebut. 

Terdapat faktor penjualan, HPP, serta biaya-biaya lainnya yang dapat 

mempengaruhi besarnya laba rugi suatu perusahaan. Sehingga dengan demikian, 

variabel ukuran perusahaan tidak dapat mengontrol dan memberikan pengaruh 

terhadap penghindaran pajak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


