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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

IFRS 1000 .00 1.00 .6870 .46395 

UKURAN 1000 .301 6.016 3.47931 .833107 

PROPORSI 1000 .200 1.000 .42224 .115010 

CAPITAL 1000 .000 .913 .22975 .220101 

UMUR 1000 .000 2.079 1.44205 .258323 

PENG_PAJAK 1000 -.400 -.065 -.24598 .063766 

tahun_2013 1000 .00 1.00 .1740 .37930 

tahun_2014 1000 .00 1.00 .1630 .36955 

tahun_2015 1000 .00 1.00 .1040 .30541 

Valid N (listwise) 1000     

Sumber : Data sekunder yang diolah (2019) 

Data awal yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2059 perusahaan. 

Namun dari jumlah tersebut tidak dapat digunakan karena tidak lolos semua uji asumsi 

klasik. Oleh karena itu, peneliti harus mengeliminasi data untuk mengobatinya. Jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1000 perusahaan. 

Pada tabel 4.1 variabel dependen penghindaran pajak (PENG_PAJAK) yang 

dihitung menggunakan pembagian antara pembayaran pajak perusahaan dengan laba 

sebelum pajak memiliki nilai minimum -0,400 (SCBD tahun 2012), nilai maksimum 

sebesar -0,065 (TMAS tahun 2010) dan nilai rata ratanya adalah sebesar -0,24598. 

Semakin kecil CETR yang dihasilkan maka semakin tinggi penghindaran pajak yang 

dilakukan, sebaliknya apabila CETR yang dihasilkan semakin tinggi maka semakin 

rendah penghindaran pajak yang dilakukan. Dilihat dari rata-rata sebesar 0,24598 
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artinya perusahaan sampel cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. 

Nilai standar deviasi sebesar 0,063766 lebih kecil daripada nilai mean menunjukan data 

tidak merata. 

Variabel adopsi IFRS (IFRS) yang dihitung menggunakan variabel dummy  

dengan nilai 0 untuk sebelum perusahaan mengadopsi IFRS dan nilai 1 setelah 

perusahaan mengadopsi IFRS memiliki nilai minimum 0 (AALI tahun 2010) nilai 

maksimum 1 (BMRI tahun 2016) dan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,6870 atau 

68,70% yang menunjukan bahwa dari seluruh perusahaan sampel sebanyak 68,70 % 

sudah mengadopsi IFRS. 

Selanjutnya proporsi komisaris independen (PROPORSI) yang dihitung 

melalui presentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan dewan 

komisaris memiliki nilai minimum 0,200 (DGIK tahun 2010), nilai maksimum 1,000 

(ARNA tahun 2011) dan memiliki rata-rata sebesar 0,4224. Hasil ini menjelaskan 

bahwa dari seluruh perusahaan sampel yang digunakan rata-rata perusahaan memiliki 

jumlah komisaris independen sebesar 42,24%. Perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian ada yang tidak memenuhi syarat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan yaitu memiliki paling sedikit 30% dewan komisaris independen dari total 

seluruh dewan komisaris yaitu diketahui dari nilai minimum sebesar 0,200. Nilai 

deviasi standar sebesar 0,115 lebih kecil dibandingkan nilai mean yang berarti 

penyebaran data tidak merata 

Variabel ukuran perusahaan (UKURAN) yang dihitung melalui logaritma  total 

asset. Semakin tinggi nilai logaritma maka semakin besar pula ukuran perusahaan, 
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sebaliknya apabila nilai logaritma total asset semakin rendah maka ukuran perusahaan 

juga semakin rendah. Pada tabel 4.1 perusahaan sampel memiliki nilai logaritma total 

asset terendah sebesar 0,301 atau sebesar Rp. 2.131.820.817 (GSMF tahun 2010) , 

memiliki nilai logaritma total asset tertinggi sebesar 6,016 atau sebesar Rp. 

1.038.706.009.000.000 (BMRI tahun 2016) dan memiliki rata-rata nilai logaritma total 

asset sebesar 3,47931. Nilai standar deviasi sebesar 0,833 lebih kecil dibandingkan 

nilai mean sehingga data tidak merata.  

Variabel umur perusahaan (UMUR) yang dihitung melalui logaritma  dari 

pengurangan antara tahun penelitian dengan tahun berdiri perusahaan memiliki nilai 

logaritma terendah sebesar 0,000 atau 1 tahun (DSFI tahun 2013), nilai logaritma 

tertinggi sebesar 2,079 atau 120 tahun (BBRI tahun 2015) dan memiliki nilai rata-rata 

sebesar 1,44205 atau sekitar 28 tahun. Nilai standar deviasi sebesar 2,58323 lebih besar 

dibandingkan nilai mean sehingga data sampel bervariasi.  

Variabel capital intensity (CAPITAL) yang dihitung dari pembagian antara 

total asset tetap dengan seluruh aset memliki nilai minimum 0,00022 (DEFI tahun 

2015) , Nilai maksimum 0,913 (LAPD tahun 2012)  dan memiliki nilai rata-rata 

0,22975 yang mengindikasikan rata-rata perusahaan sampel memiliki 22,975 % aset 

tetap dari seluruh total aset. Standar deviasi sebesar 0,220101 lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai mean, sehingga data tidak merata.  

Pada variabel tahun pembanding yaitu tahun 2013, 2014, 2015 diketahui bahwa 

data tersebut terdiri dari 17,40 % dari tahun 2013, 16,30 % dari tahun 2014, dan 10,40 

% dari tahun 2015 dan sisanya adalah tahun 2010, 2011, 2012, dan 2016. 
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4.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah hasil regresi bebas dari 

gejala yang dapat mengganggu hasil uji regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan 

adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan 

dalam penelitian telah terdistribusi secara normal. Berikut adalah tabel hasil sebelum 

lolos uji normalitas dan sesudah uji normalitas. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Awal 
Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .391 2059 .000 .110 2059 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

Pada tabel 4.2 menunjukan bahwa nilai sig pada kolom Kolmogorov-Smirnov 

lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, data penelitian tidak lolos uji normalitas. 

Penarikan kesimpulan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai 

Kolmogorov-Smirnov > 0,05 maka data telah terdistribusi secara normal. Berikut ini 

adalah tabel data setelah lolos uji normalitas : 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Akhir 
Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .025 1000 .129 .991 1000 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 
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Pada tabel 4.3 Menunjukan nilai Kolmogorov-Smirnov yang signifikan yaitu 

sebesar 0,129 sehingga data dalam penelitian ini sudah terdistribusi secara normal. 

 

4.2.2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar 

variabel independen. Penarikan kesimpulan pada uji multikolinearitas ini 

menggunakan nilai Tolerance dan nilai VIF. Apabila nilai Tolerance dibawah 1 dan 

nilai VIF benilai dibawah 10 maka dinyatakan lolos uji multikolinearitas. Berikut 

adalah tabel hasil uji multikolinearitas : 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 4.4 Menunjukan bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance 

tidak lebih dari 1 dan VIF bernilai lebih kecil dari nilai 10, sehingga data dalam 

penelitian ini lolos uji multikolinearitas. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.268 .014  -18.896 .000   

tahun_2013 .002 .006 .009 .258 .797 .707 1.414 

tahun_2014 -.010 .006 -.056 -1.564 .118 .716 1.397 

tahun_2015 -.007 .007 -.034 -.976 .329 .774 1.292 

IFRS -.002 .005 -.016 -.415 .678 .638 1.567 

UKURAN -.005 .002 -.068 -2.114 .035 .893 1.119 

PROPORSI .160 .017 .288 9.155 .000 .932 1.073 

CAPITAL -.005 .009 -.017 -.561 .575 .961 1.040 

UMUR -.016 .008 -.064 -2.045 .041 .942 1.061 

a. Dependent Variable: PENG_PAJAK 
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4.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mencari apakah data yang digunakan 

memiliki eror yang sama pada setiap sampel nya. Pada penelitian ini menggunakan uji 

Glesjer dan dalam penarikan kesimpulan uji heteroskedastisitas apabila nilai sig > 0,05 

pada setiap variabelnya. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas : 

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .057 .008  6.990 .000 

tahun_2013 .004 .004 .047 1.254 .210 

tahun_2014 .005 .004 .050 1.339 .181 

tahun_2015 .001 .004 .012 .341 .733 

IFRS -.005 .003 -.063 -1.601 .110 

UKURAN -.002 .001 -.045 -1.342 .180 

PROPORSI .007 .010 .024 .734 .463 

CAPITAL .005 .005 .031 .969 .333 

UMUR -.003 .004 -.020 -.618 .536 

a. Dependent Variable: abs_res2 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 

pada setiap variabel. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa vsemua 

variabel yang digunakan lolos uji heteroskedastisitas. 

 

4.2.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

berkorelasi antar variabel penelitian. Penarikan kesimpulan pada pengujian ini 
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menggunakan nilai Durbin-Watson. Apabila nilai Durbin-Watson berada diantara dU 

dan 4-dU maka data dalam penelitian ini dinyatakan lolos uji autokorelasi. Berikut 

adalah tabel hasil uji autokorelasi :  

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .295a .087 .080 .061178 1.901 

a. Predictors: (Constant), UMUR, tahun_2013, CAPITAL, PROPORSI, tahun_2015, tahun_2014, 
UKURAN, IFRS 
b. Dependent Variable: PENG_PAJAK 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

 

Pada tabel 4.6 menunjukan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,901. 

Berdasarkan tabel Durbin-Watson dengan jumlah variabel 5 (K=5) dan jumlah sampel 

1000 maka nilai dU sebesar 1,88804 dan nilai dL sebesar 1,90410 maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai Durbin-Watson berada diantara dU dan 4-dU atau 1,88804 < 

1,901 < 2,11196 (4-1,88804). Dari hasil perhitungan nilai Durbin-Watson berada 

diantara nilai dU dan 4-dU maka data dalam penelitian ini dinyatakan lolos uji 

autokorelasi. 

4.3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi menunjukan seberapa jauh model dalam menejelaskan 

variabel independen. Penarikan kesimpulan dalam pengujian ini adalah menggunakan 

nilai Adjusted R Square. Berikut adalah pengujiannya: 

Tabel 4.7 Hasil Koefisien Determinasi (R2) 
Model Summary 

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

1 .295a .087 .080 .061178 



 

50 
 

a. Predictors: (Constant), UMUR, tahun_2013, CAPITAL, PROPORSI, tahun_2015, tahun_2014, 

UKURAN, IFRS 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

 Berdasarkan tabel 4.7 menunjukan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 

0,080 atau 8,0 %. Dari tabel tersebut diketahui bahwa variabel independen dapat 

menjelaskan 8,0 % variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya 92 % dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain diluar penelitian 

 

4.4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan setelah semua data lolos uji asumsi klasik. 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun secara parsial. Pengujian 

simultan akan dilakukan menggunakan uji F dan pengujian parsial akan menggunakan 

uji t. Variabel dapat disimpulkan berpengaruh signifikan jika nilai sig lebih kecil dari 

0,05. Berikut adalah hasil uji F: 

Tabel 4.8 Hasil Uji F 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .353 8 .044 11.790 .000b 

Residual 3.709 991 .004   

Total 4.062 999    

a. Dependent Variable: PENG_PAJAK 

b. Predictors: (Constant), UMUR, tahun_2013, CAPITAL, PROPORSI, tahun_2015, tahun_2014, 

UKURAN, IFRS 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 
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Berdasarkan tabel 4.8 menunjukan nilai F sebesar 11.790 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa semua variabel independen yaitu adopsi IFRS, ukuran perusahaan, 

proporsi komisaris independen, capital intensity, dan umur perusahaan berpengaruh 

secara simultan terhadap penghindaran pajak. 

Pengujian selanjutnya adalah uji t. Kesimpulan diambil menggunakan nilai 

signifikansi. Hipotesis diterima apabila nilai sig lebih rendah dari 0,05. Berikut adalah 

hasil pengujiannya: 

Tabel 4.9 Hasil Uji t 
Coefficientsa   

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Sig/2 Kesimpulan B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.268 .014  -18.896 .000 .000  

tahun_2013 .002 .006 .009 .258 .797 .398 Ditolak 

tahun_2014 -.010 .006 -.056 -1.564 .118 .059 Ditolak 

tahun_2015 -.007 .007 -.034 -.976 .329 .164 Ditolak 

IFRS -.002 .005 -.016 -.415 .678 .339 Ditolak 

UKURAN -.005 .002 -.068 -2.114 .035 .017 Diterima 

PROPORSI .160 .017 .288 9.155 .000 .000 Diterima 

CAPITAL -.005 .009 -.017 -.561 .575 .287 Ditolak 

UMUR -.016 .008 -.064 -2.045 .041 .020 Diterima 

a. Dependent Variable: PENG_PAJAK   

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

Berikut adalah penarikan kesimpulan berdasarkan tabel 4.9: 

1. Berdasarkan tabel 4.9 variabel adopsi IFRS (IFRS) memperoleh nilai sig/2 

sebesar 0,339 dengan koefisien regresi beta sebesar -0,002. Hal ini 

mengindikasikan bahwa adopsi IFRS tidak berpengaruh terhadap penghindaran 
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pajak karena nilai sig diatas 0,05. Oleh karena itu, hipotesis pertama pada 

penelitian ini ditolak. 

2. Berdasarkan tabel 4.9 variabel proporsi komisaris independen (PROPORSI) 

memperoleh nilai sig/2 sebesar 0,000  dengan koefisien regresi beta sebesar 

+0,160. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi komisaris independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak karena nilai sig 

dibawah 0,05 dan memiliki koefisien positif. Oleh karena itu, hipotesis kedua 

pada penelitian ini diterima.  

3. Berdasarkan tabel 4.9 variabel ukuran perusahaan (UKURAN) memperoleh nilai 

sig/2 sebesar 0,017 dengan koefisien regresi beta sebesar -0,005. Hal ini 

mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap penghindaran pajak karena nilai sig dibawah 0,05 dan memiliki 

koefisien negatif. Oleh karena itu, hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. 

4. Berdasarkan tabel 4.9 variabel umur perusahaan (UMUR) memperoleh nilai sig/2 

sebesar 0,020 dengan koefisien regresi beta sebesar -0,016. Hal ini 

mengindikasikan bahwa umur perusahaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap penghindaran pajak karena nilai sig dibawah 0,05 dan memiliki 

koefisien negatif. Oleh karena itu, hipotesis keempat pada penelitian ini 

diterima. 

5. Berdasarkan tabel 4.9 variabel capital intensity (CAPITAL) memperoleh nilai 

sig/2 sebesar 0,287 dengan koefisien regresi beta -0,005. Hal ini mengindikasikan 
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bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena 

nilai sig diatas 0,05. Oleh karena itu, hipotesis kelima pada penelitian ini ditolak. 

 

4.5. Pembahasan 

4.5.1.Analisis Pengaruh Adopsi IFRS Terhadap Penghindaran Pajak 

Hipotesis pertama pada penelitian ini menyebutkan bahwa adopsi IFRS 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel adopsi IFRS tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,339 dimana nilai signifikansi > 0,05 dengan koefisien beta sebesar -0,002. 

Hasil ini menunjukan bahwa penerapan IFRS pada perusahaan sampel tidak 

mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. 

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Braga (2017), 

Wahidah & Ayem (2018), yang menghasilkan bahwa pada saat perusahaan 

mengadopsi IFRS maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin 

meningkat karena IFRS hanya sebuah standar akuntansi yang berbasiskan prinsip dan 

tidak ada metode yang detail untuk mengimplementasikan IFRS di sebuah perusahaan 

sehingga manajer perusahaan mempunyai ruang yang lebih untuk melakukan 

penghindaran pajak. 

Selain itu hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan Amidu et al., (2016) yang 

menghasilkan bahwa pengadopsian IFRS pada perusahaan akan menurunkan tingkat 

penghindaran pajak pada perusahaan karena pada saat perusahaan mengadopsi tingkat 
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kualitas laporan keuangan juga akan semakin meningkat dan celah manajer perusahaan 

akan tertutup dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2017 

Tentang “Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta 

Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan” menyebutkan bahwa 

Undang-Undang tentang pajak penghasilan terakhir diubah adalah Undang-Undang No 

36 Tahun 2008. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada saat perusahaan 

mengadopsi IFRS pada tahun 2012, dasar dalam penentuan pembayaran pajak 

perusahaan tidak berubah yakni tetap berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 

sehingga pengadopsian IFRS pada tahun 2012 tidak berpengaruh terhadap praktik 

penghindaran pajak di perusahaan. 

 

4.5.2.Analisis Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran 

Pajak 

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyebutkan bahwa Proporsi Komisaris 

Independen berpengaruh secara negatif terhadap Penghindaran pajak. Variabel 

proporsi komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 

dimana nilai signifikansi < 0,05 dengan koefisien beta sebesar 0,160. Hasil ini 

menunjukan bahwa semakin banyaknya komisaris independen pada perusahaan, 

pengawasan terhadap manajemen perusahaan juga akan semakin efektif dan dapat 

mengurangi penghindaran pajak (Feranika, 2014). 
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Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mahareny et al. (2018) 

yang menjelaskan bahwa komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan 

terhadap kinerja manajer dan direksi dimana semakin banyak jumlah komisaris 

independen maka pengawasan akan semakin ketat dan penghindaran pajak dapat 

ditekan. 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Tentang 

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, jumlah komisaris 

independen sekurang-kurangnya 30 % dari jumlah seluruh anggota komisaris, 

komisaris independen juga harus memahami Undang-Undang dan peraturan tentang 

pasar modal agar komisaris independen mengerti bahwa manajer perusahaan telah 

menjalankan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang ada. 

Argumen yang serupa juga dikemukakan oleh Ariawan & Setiawan (2017) yaitu 

presentase komisaris independen diatas 30 % dari jumlah seluruh anggota komisaris 

menunjukan pelaksanaan Good Corporate Governance yang baik sehingga komisaris 

independen mampu mengawasi dan mengendalikan keinginan pihak manajemen untuk 

melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya sehingga mempengaruhi 

perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. 

 

4.5.3.Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak 

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyebutkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini 
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ditunjukan dengan nilai signifikansi 0,017 dimana nilai signifikansi < 0,05 dengan 

koefisien beta sebesar -0,005. Hasil ini menunjukan bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan maka transaksi yang terjadi akan semakin banyak, laba yang dihasilkan 

juga lebih tinggi sehingga pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi. Oleh karena itu 

semakin besar ukuran perusahaan celah yang muncul juga semakin besar dan 

kecenderungan praktik penghindaran pajak akan semakin tinggi. 

Menurut Rego (2003) perusahaan yang lebih besar umumnya akan terlibat 

kegiatan bisnis dan transaksi keuangan yang lebih banyak dibandingkan perusahaan 

yang lebih kecil, hal ini memberikan lebih banyak peluang untuk melakukan praktik 

penghindaran pajak pada setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini diperkuat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Putra, 2016) yaitu ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hal tersebut mengindikasikan bahwa 

perusahaan yang lebih besar akan semakin kompleks transaksinya dan akan 

memanfaatkan celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. 

Selain itu Sukartha & Swingly (2015) juga menjelaskan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak, hal itu 

mengindikasikan bahwa semakin banyak sebuah perusahaan memiliki jumlah aset 

maka semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. 

 

4.5.4.Analisis Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak 

Hipotesis Keempat pada penelitian ini menyebutkan bahwa umur perusahaan 

berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Variabel umur 
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perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini 

ditunjukan dengan nilai signifikansi 0,020 dimana nilai signifikansi < 0,05 dengan 

koefisien sebesar -0,016. Hasil ini menunjukan bahwa semakin lama umur perusahaan 

maka akan semakin besar kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. 

 Perusahaan yang memiliki jangka waktu yang lebih lama akan membuat 

perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya. Sumber daya manusia 

yang ada dalam perusahaan juga akan semakin ahli dalam mengelola beban pajaknya 

sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin 

tinggi pula. 

 Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan 

(2016) yang menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki waktu operasional lebih 

lama akan semakin ahli dalam mengelola pajak perusahaan, sumber daya manusia yang 

ada juga akan semakin ahli dalam mengelola beban pajak perusahaan sehingga 

kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak juga akan semakin 

tinggi. 

Selain itu Mahanani et al. (2017) memperkuat argumen dengan menjelaskan 

bahwa semakin tinggi umur perusahaan suatu perusahaan, maka penghindaran pajak 

dalam perusahaan juga akan semakin tinggi pula karena semakin banyak pengalaman 

yang dimiliki oleh perusahaan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan 

akan semakin ahli pula dalam mengatur dan mengelola beban pajak perusahaan 

sehingga kecenderungan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak 

akan semakin tinggi pula. 
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4.5.5.Analisis Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak 

Hipotesis Kelima pada penelitian ini menyebutkan bahwa capital intensity  

berperngaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Variabel capital 

intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukan dengan 

nilai signifikansi 0,287 dimana nilai signifikansi > 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 

-0,005. Hasil ini menunjukan bahwa jumlah asset tetap yang dimiliki oleh perusahaan 

tidah berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. 

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anindyaka et al 

(2018) yang menyebutkan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak yang berarti semakin kecil capital intensity maka akan semakin 

kecil penghindaran pajak, sebaliknya semakin besar capital intensity maka semakin 

besar penghindaran pajak. Semakin besar capital intensity yang dimiliki oleh 

perusahaan maka perusahaan semakin besar pula melakukan penghindaran pajak 

karena perusahaan yang memiliki aset tetap  akan terdapat beban penyusutan yang 

dapat menjadi pengurang laba sebelum pajak. Perusahaan akan menggunakan cara 

tersebut untuk meminimalkan beban pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Widyawati (2016) mendapatkan hasil 

bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini diduga 

karena perusahaan di Indonesia mempunyai aset yang telah melewati batas waktu yang 

telah ditentukan Undang-Undang Perpajakan untuk disusutkan sehingga secara fiskal 

sudah tidak ada lagi beban penyusutan yang dapat menjadi pengurang penghasilan 

(Siregar & Widyawati, 2016). 
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Putra & Merkusiwati (2016) menjelaskan bahwa perusahaan menyimpan aset 

yang besar tidak untuk menghindari pajak melainkan perusahaan menggunakan aset 

tetap yang dimiliki untuk tujuan operasional sehingga aset tetap yang tinggi tidak akan 

mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. 

 

4.5.6.Analisis Pengaruh waktu terhadap penghindaran pajak 

Berdasarkan tabel 4.9, tahun_2013 memiliki nilai signifikansi 0,398 dan 

koefisien positif, tahun_2014 memiliki nilai signifikansi 0,059 dan koefisien negatif, 

dan tahun_2015 memiliki nilai signifikansi 0,164 dan koefisien negatif. Berdasarkan 

hasil tersebut maka pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tidak ada perbedaan 

dalam hal penghindaran pajak. 

  


