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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan property 

dan real estate  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018. 

Jumlah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2018 

sebanyak 61 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan metode  purposive 

sampling. Setelah dilakukan seleksi pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan, maka diperoleh sebanyak 30 perusahaan yang memenuhi kriteria 

sampel. Berikut tabel 4.1 menyajikan proses pengambilan sampel penelitian: 

Table 4.1 Proses Seleksi Sampel Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

1. Perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 

61 

2. Perusahaan sektor property dan real estate yang tidak 

mempublikasikan laporan keuangan untuk tahun 2014-

2018 

(19) 

3. Perusahaan sektor property dan real estate yang 

mengalami rugi selama periode 2014-2018. 

(10) 

4. Perusahaan sektor property dan real estate yang tidak 

mempublikasikan annual report untuk tahun 2014-2018. 

(1) 

 Perusahaan yang memenuhi kriteria 30 

 Jumlah sampel perusahaan selama tahun 2014-2018 (30 

perusahaan x 5 tahun) 

150 

 Data Outlier (12) 

 Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 138 

Data dari 30 sampel tersebut dapat dilihat pada lampiran 1. 
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4.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2018) analisis statistik deskriptif memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

maksimum, dan minimum. 

Table 4.2 

Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif 

Setelah Penghapusan Outlier 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CETR 138 ,0000 ,9800 ,257043 ,2263712 

KI 138 7,2100 96,6200 62,951232 20,9606935 

ROA 138 ,0010 ,3590 ,067174 ,0557409 

DER 138 ,0740 1,8340 ,740283 ,4359475 

LnTA 138 25,8730 31,6700 29,445536 1,2738212 

Valid N 

(listwise) 

138 
    

Sumber : Data diolah 2019 

Dari hasil perhitungan statistik deskriptif pada tabel diatas, maka dapat 

dijelaskan analisis sebagai berikut: 

1. Hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai maksimum kepemilikan 

institusional sebesar 96,62 terjadi pada PT Surya Mas Duta Makmur 

(SMDM) pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan, nilai minimumnya 

sebesar 7,21 terjadi pada PT Kawasan Industri Jababeka (KIJA) pada 

tahun 2017. Kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata (mean) 

sebesar 62,951232 dan standar deviasi sebesar 20,9606935. Nilai rata-

rata tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel 

memiliki kepemilikan institusional yang tinggi karena mendekati nilai 



 

 

51 

 

maksimum. Nilai standar deviasi yang lebih rendah daripada nilai rata-

rata menunjukkan bahwa data relatif homogen.  

2. Hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai maksimum profitabilitas 

sebesar 0,3590 terjadi pada PT Fortune Mate Indonesia (FMII) pada 

tahun 2016. Sedangkan, nilai minimumnya sebesar 0,001 terjadi pada 

PT Gading Development (GAMA) pada tahun 2016. Profitabilitas 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,067174 dan standar deviasi 

sebesar 0,0557409. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar perusahaan sampel memiliki profitabilitas yang rendah 

karena mendekati nilai minimum. Nilai standar deviasi lebih rendah dari 

nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi data relatif seragam atau 

relatif homogen. 

3. Hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai maksimum leverage sebesar 

1,834 terjadi pada PT Alam Sutera Reality (ASRI) pada tahun 2015. 

Sedangkan, nilai minimum leverage sebesar 0,074 terjadi pada PT 

Greenwood Sejahtera (GWSA) pada tahun 2016. Nilai rata-rata (mean) 

leverage sebesar 0,740283 dan standar deviasi sebesar 0,4359475. Nilai 

rata-rata tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan 

sampel memiliki leverage yang rendah karena mendekati nilai 

minimum. Nilai standar deviasi yang lebih rendah daripada nilai rata-

rata menunjukkan bahwa data relatif homogen.  

4. Hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai maksimum ukuran 

perusahaan sebesar 31,67 terjadi pada PT Lippo Karawaci (LPKR) pada 
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tahun 2017. Sedangkan, nilai minimum ukuran perusahaan sebesar 

25,8730 terjadi pada PT Bekasi Asri Pemula (BAPA) pada tahun 2018. 

Nilai rata-rata (mean) ukuran perusahaan sebesar 29,445536 dan standar 

deviasi sebesar 1,2738212. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar perusahaan sampel memiliki ukuran perusahaan yang 

tinggi karena mendekati nilai maksimum. Nilai standar deviasi yang 

lebih rendah daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa data relatif 

homogen.  

4.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji 

kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini 

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

autokorelasi.  

4.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

statistik dengan Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dengan 

menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (1-Sample K-S) adalah apabila nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi secara normal. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Table 4.3  

Uji Normalitas (Sebelum Penghapusan Outlier) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 150 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,46253387 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,199 

Positive ,199 

Negative -,145 

Test Statistic ,199 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber : Data diolah 2019 

Dari hasil uji normalitas pada tabel 4.3 diketahui bahwa hasil Asymp. Sig. 

(2-tailed) 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukan bahwa data berdistribusi 

tidak normal sehingga dilakukan penghapusan data outlier. Data outlier adalah 

data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari 

observasi dan muncul dalam bentuk nilai yang ekstrim (Ghozali, 2018). Setelah 

didapat hasil bahwa data berdistribusi tidak normal maka dilakukan uji outlier, uji 

outlier dilakukan dengan melihat grafik box plot, angka-angka yang terletak diluar 

boxplot merupakan angka observasi yang perlu dihilangkan. Uji outlier dapat 

dilihat pada lampiran 7.  

Hasil uji normalitas setelah penghapusan outlier dapat dilihat pada Tabel 

4.4. 
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Table 4.4  

Uji Normalitas (Setelah Penghapusan Outlier) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 138 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,15337996 

Most Extreme Differences Absolute ,067 

Positive ,067 

Negative -,045 

Test Statistic ,067 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

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

Sumber : Data diolah 2019 

Dari hasil pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov setelah dilakukan 

penghapusan outlier dan dilakukan transformasi diperoleh nilai Asymp. Sig (2-

Tailed) sebesar 0,2 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 

sebesar 0,05. Hasil pengujian ini menunjukan bahwa data dalam penelitian 

berdistribusi secara normal. 

4.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018).  Model 

regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada 

atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka 
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dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat 

pada Tabel 4.5. 

Table 4.5  

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,757 ,330  5,328 ,000   

KI -,018 ,008 -,165 -2,318 ,022 ,757 1,321 

ROA -1,296 ,136 -,598 -9,556 ,000 ,974 1,026 

DER ,290 ,062 ,354 4,677 ,000 ,664 1,506 

LnTA -,038 ,012 -,227 -3,225 ,002 ,771 1,297 

a. Dependent Variable: CETR 

Sumber : Data diolah 2019 

Pada tabel hasil pengujian uji multikolinearitas diatas diperoleh nilai 

tolerance semua variabel independen > 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada 

model regresi. 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Metode yang digunakan untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui pengujian dengan 
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menggunakan Scatter Plot. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 

4.1. 

Gambar 4.1  

Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan grafik Scatter Plot diatas menunjukkan pola yang tidak jelas, 

serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.  Jika terjadi 

heteroskedastisitas grafiknya akan menunjukkan titik-titik yang membentuk pola 

tertentu secara teratur seperti bergelombang, menyebar kemudian menyempit. 

Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi 

karena grafik scatter plot menunjukkan pola yang tidak jelas atau tidak teratur. 

4.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada tidaknya 
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autokorelasi dengan cara melakukan uji Durbin – Watson (DW test) 

(Ghozali,2018). Dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai DW > DU dan (4-

DU) > DW atau bisa dinotasikan dengan DU < DW < (4-DU). Hasil uji 

autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Table 4.6  

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,679a ,462 ,445 ,14978 1,959 

a. Predictors: (Constant), LnTA, ROA, KI, DER 

b. Dependent Variable: CETR 

Sumber : Data diolah 2019 

Uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,959. Untuk 

memperoleh nilai DU dapat dilihat pada tabel Durbin Watson, dimana jumlah 

sampel (n) yaitu 138 dan jumlah variabel (k) yaitu 4 maka diperoleh nilai DU 

sebesar 1,7819 dan dL sebesar 1,6628. Jadi dari hasil analisis yang telah 

dilakukan diperoleh nilai DW  1,959 lebih besar dari batas atas (du) 1,7819 dan 

kurang dari 4-du (4-1,7819) atau dapat dinotasikan dengan 1,7819 < 1,959 < (4-

1,7819), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam 

penelitian ini.  

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan 

seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil 

dari analisis regresi linear berganda akan menguji seberapa besar pengaruh 

kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap 
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penghindaran pajak.  Hasil perhitungan kaoefisien model regresi linear berganda 

dapat dilihat dalam Tabel 4.5. 

Berdasarkan tabel 4.5 maka diperoleh persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut: 

CETR = 1,757 – 0,018 KI  - 1,296 ROA + 0,290 DER – 0,038 LnTA 

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda diatas sebagai berikut: 

1. Penghindaran pajak diproksikan menggunakan nilai CETR. CETR 

memiliki hubungan berbanding terbalik (negatif) dengan penghindaran 

pajak, jika terjadi peningkatan nilai CETR menggambarkan penurunan 

penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan 

nilai konstanta CETR sebesar 1,757. Koefisien positif mengandung arti 

bahwa pengaruh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi 

memiliki hubungan berbanding lurus dengan CETR. Dengan kata lain 

variabel lain tersebut memiliki hubungan negatif terhadap penghindaran 

pajak, mengingat CETR dan penghindaran pajak memiliki hubungan 

negatif. Oleh karena itu nilai konstanta sebesar 1,757 memiliki makna 

apabila variabel kepemilikan institusional (KI), profitabilitas (ROA), 

leverage (DER), dan ukuran perusahaan (LnTA) adalah nol maka terjadi 

penghindaran pajak senilai -1,757.  

2. Kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi sebesar -0,018. Nilai 

koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh negatif terhadap CETR. Berdasarkan teori, semakin 

rendah nilai CETR maka semakin tinggi penghindaran pajak sehingga 
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nilai koefisien regresi negatif dari kepemilikan institusional menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak. Angka koefisien regresi -0,018 menunjukkan bahwa 

apabila kepemilikan institusional meningkat sebesar satu persen, maka 

terjadi penurunan pada CETR sebesar 0,018 persen atau terjadi 

peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,018 persen dengan asumsi 

variabel independen lainnya konstan.  

3. Profitabilitas memiliki koefisien regresi sebesar -1,296. Nilai koefisien 

regresi negatif menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh 

negatif terhadap CETR. Berdasarkan teori, semakin rendah nilai CETR 

maka semakin tinggi penghindaran pajak sehingga nilai koefisien regresi 

negatif dari profitabilitas menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Angka koefisien regresi -

1,296 menunjukkan bahwa apabila profitabilitas meningkat sebesar satu 

persen, maka terjadi penurunan pada CETR sebesar 1,296 persen atau 

terjadi peningkatan penghindaran pajak sebesar 1,296 persen dengan 

asumsi variabel independen lainnya konstan.  

4. Leverage memiliki koefisien regresi sebesar 0,290. Nilai koefisien regresi 

positif menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap 

CETR. Berdasarkan teori bahwa semakin tinggi nilai CETR maka 

penghindaran pajaknya semakin rendah, sehingga nilai koefisien regresi 

positif dari leverage menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak. Angka koefisien regresi 0,290 
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menunjukkan bahwa apabila leverage meningkat sebesar satu persen, 

maka terjadi peningkatan nilai CETR sebesar 0,290 persen atau terjadi 

penurunan penghindaran pajak sebesar 0,290 persen dengan asumsi 

variabel independen lainnya konstan.  

5. Ukuran perusahaan mempunyai koefisien regresi sebesar -0,038. Nilai 

koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh negatif terhadap CETR. Berdasarkan teori bahwa semakin 

rendah nilai CETR maka penghindaran pajaknya semakin tinggi, sehingga 

nilai koefisien regresi negatif dari ukuran perusahaan menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak. Angka koefisien regresi -0,038 menunjukkan bahwa apabila ukuran 

perusahaan meningkat sebesar satu rupiah, maka terjadi penurunan nilai 

CETR sebesar 0,038 rupiah atau terjadi peningkatan penghindaran pajak 

sebesar 0,038 rupiah. 

4.5 Uji Hipotesis 

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
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memprediksi variasi variabel dependen. Hasil perhitungan uji koefisien 

determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.6. 

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh koefisien regresi Adjusted R Square sebesar 

0,445 yang menunjukan bahwa kemampuan variabel kepemilikan institusional, 

profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan dalam menjelaskan variasi 

variabel penghindaran pajak sebesar 44,5% dan sisanya yaitu sebesar 55,5% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar persamaan. Dengan nilai koefisien 

Adjusted R Square yamg hanya sebesar 0,445 maka kemampuan variabel 

dependennya relatif rendah sedangkan kemampuan variabel independen yang baik 

dalam menjelaskan variasi variabel dependennya apabila memiliki nilai Adjusted 

R Square yang mendekati nilai 1. 

4.5.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). 

Pengujian menggunakan signifikansi level 0,05 (α = 5%). Dengan kriteria sebagai 

berikut: 

a. Jika nilai sig. ≤ 0,05 maka dikatakan signifikan. Harus dilihat terlebih 

dahulu nilai koefisien regresinya, jika arahnya sesuai dengan arah 

hipotesis maka dapat dikatakan Ha diterima.  

b. Jika nilai sig. > 0,05 maka dikatakan tidak signifikan. Artinya Ha 

ditolak sehingga tidak ada pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 
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Uraian hasil uji hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada tabel 4.5  diperoleh 

nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,022 dengan nilai koefisien regresi 

sebesar -0,018. Nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,022 < 0,05 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh 

signifikan terhadap penghindaran pajak. Koefisien regresi negatif 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

terhadap CETR. Berdasarkan teori semakin rendah CETR maka semakin 

tinggi penghindaran pajak. Jadi dapat disimpulkan, berdasarkan hasil 

penelitian kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis pertama diterima 

(menerima H1).   

2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak. Pada tabel 4.5 diperoleh nilai signifikansi 

(p-value) sebesar 0,000 dengan koefisien regresi sebesar -1,296. Nilai 

signifikansi (p-value) sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti profitabilitas 

memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Koefisien 

regresi negatif menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap CETR. Berdasarkan teori semakin rendah CETR maka semakin 

tinggi penghindaran pajak. Jadi dapat disimpulkan, berdasarkan hasil 

penelitian profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penghindaran pajak, sehingga hipotesis kedua diterima (menerima H2). 
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3. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak. Pada tabel 4.5 diperoleh nilai signifikansi (p-value) 

sebesar 0,000 < 0,05 dengan koefisien regresi sebesar 0,290. Nilai 

signifikansi (p-value) sebesar 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa leverage 

memiliki pengaruh signifikan terhadap CETR. Koefisien regresi positif 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap CETR. 

Berdasarkan teori semakin tinggi CETR maka semakin rendah 

penghindaran pajak. Jadi dapat disimpulkan, berdasarkan hasil penelitian 

leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, 

sehingga hipotesis ketiga ditolak (menolak H3). 

4. Hipotesis keempat menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. Pada tabel 4.5 diperoleh nilai 

signifikansi (p-value) sebesar 0,002 dengan koefisien regresi sebesar -

0,038. Nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,002 < 0,05 menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap CETR. 

Koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap CETR. Berdasarkan teori semakin rendah 

CETR maka semakin tinggi penghindaran pajak. Jadi dapat disimpulkan, 

berdasarkan hasil penelitian ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis keempat 

diterima (menerima H4).  
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4.6 Pembahasan 

Sebelum dilakukan pembahasan terlebih dahulu disajikan ringkasan hasil 

pengujian hipotesis pada tabel 4.7. 

Table 4.7 

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

No. Hipotesis Deskripsi Β Sig. Kesimpulan 

1. H1 𝐾𝐼 
+
→  𝑇𝐴 -0,018 0,022 Diterima 

2. H2 𝑅𝑂𝐴 
+
→  𝑇𝐴 -1,296 0,000 Diterima 

3. H3 𝐷𝐸𝑅 
−
→  𝑇𝐴 0,290 0,000 Ditolak 

4. H4 𝐿𝑛𝑇𝐴 
+
→  𝑇𝐴 -0,038 0,002 Diterima 

 

4.6.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak 

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pengujian yang 

telah dilakukan H1 dinyatakan diterima yang berarti semakin tinggi kepemilikan 

institusional maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan, seorang manajer 

mengelola laba untuk menciptakan kesejahteraan bagi pemilik atau pemegang 

saham perusahaan yang dikelolanya. Manajer memiliki kewajiban untuk 

meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemilik, serta manajer memiliki 

hak untuk menerima penghargaan atas apa yang telah dilakukannya.  Pemegang 

saham selalu memberi tekanan kepada manajer untuk bekerja lebih keras agar 

nilai perusahaannya dapat meningkat. Manajer sebagai pengelola akan berusaha 

memaksimalkan nilai pemegang saham dengan melakukan penghindaran pajak 
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sehingga laba setelah pajaknya dapat maksimal dan pemegang saham akan 

mendapatkan pembagian dividen yang tinggi. 

Semakin tinggi kepemilikan saham oleh pihak institusional maka semakin 

besar tekanan kepada manajer untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Pihak 

investor akan melakukan monitoring terkait kinerja perusahaan, serta menetapkan 

kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan return yang tinggi atas modal yang 

ditanamkan. Keberadaan investor institusional memberi tekanan kepada manajer 

untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif dalam memperoleh laba yang 

maksimal, sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin besar 

penghindaran pajak yang dilakukan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ariawan dan Setiawan (2017) dam Idzni dan Purwanto (2017) yang menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  

4.6.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak 

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan H2 

dinyatakan diterima yang berarti semakin tinggi profitabilitas maka semakin 

tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu 

menghasilkan laba yang tinggi. Tingkat laba yang diperoleh akan menentukan 

bersarnya jumlah beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Ketika laba 

perusahaan semakin tinggi maka beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan 

akan semakin meningkat. Oleh karena itu perusahaan akan melakukan 
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perencanaan pajak yang optimal agar perusahaan dapat meminimalkan jumlah 

pembayaran pajaknya sehingga laba setelah pajaknya dapat dimaksimalkan.  

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis rencana bonus (bonus plan 

hypothesis) dalam teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa perusahaan 

dengan rencana bonus akan berusaha meningkatkan laba periode mendatang ke 

periode sekarang. Bonus plan memberikan insentif kepada manajer untuk 

meningkatkan laba. Manajer akan berusaha meningkatkan laba perusahaan pada 

tahun berjalan dengan tujuan agar manajer memperoleh bonus. Laba yang tinggi 

akan diikuti oleh pembayaran beban pajak yang tinggi, manajer akan melakukan 

penghindaran pajak sehingga laba tahun berjalan yang diperoleh perusahaan dapat 

maksimal. Semakin tinggi profitabilitas maka penghindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan semakin meningkat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Dewinta dan Setiawan (2016), Darmawan dan Sukartha (2014), Dewi dan Noviari 

(2017), dan Putra dan Putri (2017), yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. 

4.6.3 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak 

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan H3 

dinyatakan ditolak karena hasil penelitian menunjukan leverage berpengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga semakin tinggi leverage maka 

semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang 
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memiliki rasio leverage tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih 

banyak dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri. 

Hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis perjanjian liabilitas (debt 

covernant hypothesis) dalam teori akuntansi positif yang menyatakan, perusahaan 

yang mempunyai rasio leverage (debt/equity) yang besar akan lebih suka memilih 

prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan laba periode berjalan. Perusahaan 

dengan proporsi utang yang tinggi maka keuntungan/laba yang diperoleh juga 

harus tinggi agar perusahaan terhindar dari permasalahan keuangan yang 

menyebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu cara manajemen untuk 

memaksimalkan laba yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. Semakin 

tinggi rasio leverage maka semakin tinggi laba yang harus diperoleh perusahaan, 

sehingga semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. 

Dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang berkebalikan yaitu semakin tinggi 

leverage semakin rendah penghindaran pajaknya.  

Menurut Van Horne dan Machowicz (2014), penghematan pajak yang 

berhubungan dengan penggunaan hutang biasanya tidaklah pasti. Jika penghasilan 

kena pajak jumlahnya kecil atau negatif, keuntungan perlindungan pajak dari 

hutang akan berkurang atau bahkan tidak ada. Selain itu, jika perusahaan bangkrut 

dan dilikuidasi, penghematan pajak di masa depan yang berhubungan dengan 

hutang akan terhenti. Jadi leverage yang tinggi tidak menjamin perusahaan 

tersebut akan mendapatkan manfaat dari sisi perpajakan, karena manfaat pajak 

atas leverage tersebut memiliki risiko ketidakpastian yang tinggi.  
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Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa leverage 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hal ini mungkin dikarenakan 

adanya faktor lain diluar penelitian yang menyebabkan leverage berpengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak, seperti kestabilan ekonomi dan politik, iklim 

usaha, kondisi pasar, ada atau tidaknya tenaga profesional, sistem akuntansi, dan 

lain-lain. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma 

dan Ardiana (2016) dan Dewi dan Noviari (2017) yang menunjukkan leverage 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 

4.6.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak 

Hipotesis kedua (H4) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan 

H4 dinyatakan diterima yang berarti semakin tinggi ukuran perusahaan maka 

semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan besar 

akan memiliki jumlah aset yang besar dibandingkan perusahaan kecil, sumber 

daya perusahaan yang ukurannya besar akan memberikan manfaat yang besar 

pula. Perusahaan besar memiliki sumberdaya manusia yang ahli di bidang 

perpajakan, sehingga kinerja yang dilakukan dalam melakukan perencanaan 

perpajakan perusahaan dapat optimal dan pembayaran pajak yang dilakukan 

perusahaan dapat diminimalkan.  

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis biaya politik (political cost 

hypothesis) dalam teori akuntansi positif yang menyatakan perusahaan besar lebih 

menjadi pusat perhatian pemerintah dibandingkan perusahaan kecil sehingga 
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perusahaan besar akan ditarik pajak yang lebih besar pula. Manajer dapat 

mengatur labanya agar lebih rendah sehingga pajak yang ditarik oleh pemerintah 

dapat ditekan seminimal mungkin. Pada saat pergantian peraturan perundang-

undangan yang menetapkan tarif pajak yang lebih rendah dimasa depan 

perusahaan perlu memainkan labanya untuk menghemat pajak, perusahaan 

menunda pengakuan laba pada tahun berjalan lalu akan diakui pada saat peraturan 

baru telah diberlakukan secara efektif (Sulistyanto, 2018). Semakin besar ukuran 

perusahaan maka penghindaran pajaknya akan semakin meningkat. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ngadiman dan 

Puspitasari (2014), Darmawan dan Sukartha (2014), Dewinta dan Setiawan 

(2016), Dharma dan Adriana (2016), dan Puspita dan Febrianti (2017) yang 

menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak.  

 

 

 

 

 

 

 

 


