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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan sektor pertambangan dan sektor 

CPO yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil pemilihan sampel selama periode 

tahun 2013-2017 diperoleh jumlah sampel perusahaan sektor pertambangan sebanyak 

42 perusahaan dan perusahaan sektor CPO sebanyak 34 perusahaan. Proses pemilihan 

sampel dalam penelitian disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Proses Pemilihan Sampel 
Keterangan Pertambangan CPO 

Perusahaan terdaftar di Bursa efek tahun 2013-2017 42 34 

Perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangan tahun 

2013-2017 

Perusahaan tidak memperoleh laba berturut-turut selama 

tahun 2013-2017 

(0) 

 

(27) 

 

(0) 

 

(27) 

Perusahaan terpilih sebagai sampel 15 7 

Tahun pengamatan  5 5 

Jumlah observasi total periode penelitian  75 35 

 

A. Analisis Deskriptif 

Statistik deskripsi variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Kualitas Audit 
Kualitas audit Perusahaan Tambang Perusahaan CPO 

 f % f % 

- KAP Non Big four 

- KAP Big four 

21 

54 

28,0 

72,0 

6 

29 

17,1 

82,9 
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 75 observasi perusahaan sektor 

pertambangan, sebanyak 21 observasi (28%) diaudit oleh KAP non big four, 

sedangkan yang diaudit oleh KAP big four sebanyak 54 (72%). Perusahaan sektor 

CPO yang diaudit oleh KAP non big four sebanyak 6 observasi (17,1%) dari 35 

data observasi, sedangkan yang diaudit oleh KAP big four sebanyak 29 observasi 

(82,9%). 

 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif  
Variabel n Minimum Maximum Mean Std. Deviasi 

Perusahaan sektor pertambangan 

Y 75 0,00 0,75 0,312 0,141 

X1 75 26,00 97,0 67,076 18,775 

X2 75 0,20 0,67 0,405 0,110 

X4 75 2 4 3,230 0,535 

X5 75 0,0002 0,4052 0,017 0,063 

Perusahaan sektor CPO 

Y 35 0,04 0,72 0,320 0,136 

X1 35 51,25 83,46 68,995 11,921 

X2 35 0,29 0,60 0,379 0,774 

X4 35 3 4 3,11 0,323 

X5 35 0,0007 0,0271 0,009 0,007 

Sumber: Hasil olah data. 

Tabel 4.2 menunjukkan Effective Tax Rate (Y) pada perusahaan sektor 

pertambangan memiliki rata-rata sebesar 0,312 dengan standar deviasi 0,141. 

Nilai rata-rata Effective Tax Rate sebesar 0,312 menunjukkan rasio antara 

besarnya pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak sebesar 31,2%. 

Kepemilikan institusional memiliki rata-rata sebesar 67,076 dengan standar 

deviasi 18,775. Nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 31,2% 

menunjukkan besarnya saham yang dimiliki institusi 31,2% dari seluruh saham 
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yang beredar. Dewan komisaris independen memiliki rata-rata sebesar 0,405 

dengan standar deviasi 0,110. Nilai rata-rata dewan komisaris independen sebesar 

0,405 menunjukkan rasio jumlah komisaris independen terhadap jumlah total 

komisaris dalam susunan dewan komiaris perusahaan adalah sebesar 40,5%. 

Komite audit memiliki rata-rata sebesar 3 dengan standar deviasi 0,535. Nilai 

rata-rata komite audit sebesar 3 menunjukkan jumlah anggota komite dalam 

perusahaan sebanyak 3 orang. Insentif eksekutif memiliki rata-rata sebesar 0,017 

dengan standar deviasi 0,063. Nilai rata-rata insentif eksekutif sebesar 0,017 

menunjukkan total kompensasi yang diberikan perusahaan kepada eksekutif 

adalah 1,7% dari jumlah penjualan perusahaan dalam setahun. 

Pada perusahaan sektor CPO Effective Tax Rate (Y) memiliki rata-rata 

sebesar 0,320 dengan standar deviasi 0,136. Nilai rata-rata Effective Tax Rate 

sebesar 0,320 menunjukkan rasio antara besarnya pajak yang dibayarkan dengan 

laba sebelum pajak sebesar 32%. Kepemilikan institusional memiliki rata-rata 

sebesar 68,995 dengan standar deviasi 11,921. Nilai rata-rata kepemilikan 

institusional sebesar 68,995% menunjukkan besarnya saham yang dimiliki 

institusi 68,995% dari seluruh saham yang beredar. Dewan komisaris independen 

memiliki rata-rata sebesar 0,379 dengan standar deviasi 0,774. Nilai rata-rata 

dewan komisaris independen sebesar 0,379 menunjukkan rasio jumlah dewan 

komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan 

komiaris perusahaan adalah sebesar 37,9%. Komite audit memiliki rata-rata 

sebesar 3 dengan standar deviasi 0,321. Nilai rata-rata komite audit sebesar 3 
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menunjukkan jumlah anggota komite dalam perusahaan sebanyak 3 orang. 

Insentif eksekutif memiliki rata-rata sebesar 0,009 dengan standar deviasi 0,007. 

Nilai rata-rata insentif eksekutif sebesar 0,009 menunjukkan total kompensasi 

yang diberikan perusahaan kepada eksekutif adalah 0,9% dari jumlah penjualan 

perusahaan dalam setahun 

 

B. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dimaksudkan agar model 

regresi yang diperoleh menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (best 

linier unbias estimator/blue). 

1. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas menggunakan metode uji One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov (KS) disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas  
Persamaan regresi KSZ Unstandardized  

Residual 

p-

value 

Keterangan 

Sektor pertambangan  0,890 0,407 Normal 

Sektor CPO 1,041 0,228 Normal 

Sumber : Hasil analisis data 

Nilai p-value dari KSZ unstandardized residual pada Tabel 4.3 

masing-masing sebesar 0,407 dan 0,228 lebih besar dari  = 0.05, maka dapat 

disimpulkan data berdistribusi normal. 
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2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara residual (kesalahan pengganggu) pada 

periode t dengan residual pada periode t-1 (sebelumnya). Hasil uji 

autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson statistics disajikan pada 

tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

 DW-test dU 4-dU Keterangan 

Sektor pertambangan 2,092 1,780 2,220 Tidak terjadi autokorelasi 

Sektor CPO 2,074 1,800 2,200 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber: Hasil analisis data 

Hasil pengujian pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai DW-test pada 

dua persamaan regresi berada pada daerah dU < DW test < 4-dU, artinya tidak 

ada autokorelasi negatif maupun positif. 

3. Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas menggunakan metode variance inflation 

factor (VIF) disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Uji Multikolinearitas 

Variabel  Collinearity Statistics Kesimpulan 

Bebas Tolerance VIF  

Perusahaan sektor pertambangan 

X1 0,894 1,118 Tidak terjadi multikolinearitas 

X2 0,754 1,327 Tidak terjadi multikolinearitas 

X3 0,768 1,302 Tidak terjadi multikolinearitas 

X4 0,855 1,170 Tidak terjadi multikolinearitas 

X5 0,710 1,408 Tidak terjadi multikolinearitas 
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Perusahaan sektor CPO 

X1 0,693 1,443 Tidak terjadi multikolinearitas 

X2 0,660 1,516 Tidak terjadi multikolinearitas 

X3 0,725 1,379 Tidak terjadi multikolinearitas 

X4 0,778 1,285 Tidak terjadi multikolinearitas 

X5 0,563 1,775 Tidak terjadi multikolinearitas 

 Sumber: Hasil analisis data 

Tabel 4.5 menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai 

tolerance kurang dari 0,1 atau nilai variance inflation factor (VIF) tidak ada 

yang lebih dari 10, berarti model regresi tidak terdapat multikolinearitas. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan diagram scatterplot 

disajikan pada tabel berikut: 

 

Gambar 4.1 Diagram Scatterplot perusahaan sektor Pertambangan 
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Gambar 4.2 Diagram Scatterplot perusahaan sektor CPO 

Berdasarkan Gambar 4.1 dan 4.2 dapat diketahui bahwa titik-titik 

menyebar secara acak, maka dapat dikatakan bahwa model regresi ini tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

 

C. Pengujian Hipotesis  

1. Pengujian Hipotesis 1a hingga 5b 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier 

berganda untuk menguji pengaruh Kepemilikan Institusional (X1), Dewan 

Komisaris Independen (X2), Komite Audit (X3), Kualitas Audit (X4), dan 

Insentif Eksekutif (X5) terhadap Tax Avoidance (Y). 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi  
 Perusahaan sektor pertambangan Perusahaan sektor CPO 

Variabel Unstandardized 

Coeff. 

SE Standardized 

Coeff 

Sig Unstandardized 

Coeff. 

SE Standardized 

Coeff 

Sig 

Konstanta 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

0,083 

-0,003 

0,205 

0,109 

-0,018 

0,550 

0,133 

0,001 

0,150 

0,031 

0,034 

0,273 

 

-0,398 

0,160 

0,411 

-0,058 

0,243 

0,535 

0,000** 

0,177 

0,001** 

0,602 

0,048* 

0,129 

0,005 

-0,519 

-0,017 

-0,008 

9,744 

0,235 

0,002 

0,313 

0,072 

0,058 

3,836 

 

0,458 

-0,295 

-0,040 

-0,021 

0,489 

0,550 

0,013* 

0,108 

0,815 

0,898 

0,017* 

Adj R-

square 

F-stat 

Sig  

0,230 

 

5,433 

0,000** 

   0,290 

 

3,772 

0,009** 

   

Sumber: Hasil olah data. 

Keterangan: 

** Signifikan pada level 1% 

*   Signifikan pada level 5% 

 

a. Uji signifikansi nilai t (uji t) 

1) Pengujian hipotesis 1a (H1a) 

Variabel kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi 

sebesar -0,003 dengan p-value (sig) sebesar 0,000 < α (0,05), berarti 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap ETR. Artinya 

semakin besar persentase kepemilikan institusional maka akan semakin 

tinggi tingkat tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang 

diindikasikan dengan ETR yang menurun. Meskipun pengujian 

menunjukkan hasil yang signifikan namun karena koefisien arah regresi 

berbeda dengan yang dihipotesiskan maka hipotesis pertama (H1a) 

ditolak. 
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2) Pengujian hipotesis 1b (H1b) 

Variabel kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,005 dengan p-value (sig) sebesar 0,003 < α (0,05), berarti 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ETR. Artinya 

semakin besar persentase kepemilikan institusional maka akan semakin 

rendah tingkat tax avoidance perusahaan sektor CPO yang diindikasikan 

dengan ETR yang meningkat. Hipotesis pertama (H1b) diterima. 

3) Pengujian hipotesis hipotesis 2a (H2a) 

Variabel dewan komisaris independen (X2) memiliki koefisien 

regresi sebesar 0,205 dengan p-value (sig) sebesar 0,177 > α (0,05), 

berarti dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance pada perusahaan sektor pertambangan. Hipotesis 2a (H2a) 

ditolak. 

4) Pengujian hipotesis hipotesis 2b (H2b) 

Variabel dewan komisaris independen (X3) memiliki koefisien 

regresi sebesar -0,519 dengan p-value (sig) sebesar 0,108 > α (0,05), 

berarti dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance pada perusahaan sektor CPO. Hipotesis 2b (H2b) ditolak. 

5) Pengujian hipotesis 3a (H1a) 

Variabel komite audit memiliki koefisien regresi sebesar 0,109 

dengan p-value (sig) sebesar 0,001 < α (0,05), berarti komite audit 

berpengaruh positif terhadap ETR. Artinya semakin banyak jumlah 
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anggota jumlah komite audit maka akan semakin rendah tingkat tax 

avoidance perusahaan sektor pertambangan yang diindikasikan dengan 

ETR yang meningkat. Hipotesis pertama (H3a) diterima. 

6) Pengujian hipotesis hipotesis 3b (H3b) 

Variabel komite audit memiliki koefisien regresi sebesar -0,017 

dengan p-value (sig) sebesar 0,158 > α (0,05), berarti komite audit tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor CPO. 

Hipotesis 3b (H3b) ditolak. 

7) Pengujian hipotesis hipotesis 4a (H4a) 

Variabel kualitas audit memiliki koefisien regresi sebesar -0,018 

dengan p-value (sig) sebesar 0,602 > α (0,05), berarti kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor 

pertambangan. Hipotesis 4a (H4a) ditolak. 

8) Pengujian hipotesis hipotesis 4b (H4b) 

Variabel kualitas audit memiliki koefisien regresi sebesar -0,008 

dengan p-value (sig) sebesar 0,895 > α (0,05), berarti kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor CPO. 

Hipotesis 4b (H4b) ditolak. 

9) Pengujian hipotesis 5a (H5a) 

Variabel insentif eksekutif memiliki koefisien regresi sebesar 0,550 

dengan p-value (sig) sebesar 0,048 < α (0,05), berarti insentif eksekutif 

berpengaruh positif terhadap ETR. Artinya semakin besar insentif 
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eksekutif maka akan semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan 

sektor pertambangan yang diindikasikan dengan ETR yang meningkat. 

Hipotesis pertama (H5a) diterima. 

10) Pengujian hipotesis 5b (H5b) 

Variabel insentif eksekutif memiliki koefisien regresi sebesar 9,744 

dengan p-value (sig) sebesar 0,017 < α (0,05), berarti insentif eksekutif 

berpengaruh positif terhadap ETR. Artinya semakin besar insentif 

eksekutif maka akan semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan 

sektor CPO yang diindikasikan dengan ETR yang meningkat. Hipotesis 

pertama (H5a) diterima. 

 

b. Koefisien Determinasi (R Square) 

Pada persamaan regresi pengaruh kepemilikan institusional, proporsi 

dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan insentif 

eksekutif terhadap tax avoidance pada sektor pertambangan diperoleh nilai 

Adjusted R square sebesar 0,230. Nilai ini menunjukkan bahwa 23% variasi 

penghindaran pajak pada sektor pertambangan dapat dijelaskan oleh 

variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, 

komite audit, kualitas audit, dan insentif eksekutif, sedang sisanya sebesar 

77% dijelaskan variabel lain di luar model penelitian ini. 
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Pada persamaan regresi pengaruh kepemilikan institusional, proporsi 

dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan insentif 

eksekutif terhadap tax avoidance pada sektor CPO diperoleh nilai Adjusted 

R square sebesar 0,290. Nilai ini menunjukkan bahwa 29% variasi 

penghindaran pajak pada sector pertambangan dapat dijelaskan oleh variabel 

kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite 

audit, kualitas audit, dan insentif eksekutif, sedang sisanya sebesar 71% 

dijelaskan variabel lain di luar model penelitian ini. 

 

c. Uji signifikansi nilai F (F-test) 

Hasil uji F pada persamaan regresi pengaruh kepemilikan institusional, 

dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan insentif 

eksekutif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada sektor 

pertambangan diperoleh nilai sig. F (p-value) sebesar 0,000 < α (0,05) yang 

berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel-variabel kepemilikan 

institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan 

insentif eksekutif secara simultan terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) pada sektor pertambangan. 

Pada persamaan regresi pengaruh kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan insentif eksekutif 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada sektor CPO diperoleh 
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nilai sig. F (p-value) sebesar 0,009 < α (0,05) yang berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan variabel-variabel kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan insentif eksekutif 

secara simultan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada sektor 

CPO. 

 

d. Uji Chow 

Uji chow digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite 

audit, kualitas audit, dan insentif eksekutif terhadap tax avoidance antara 

perusahaan sektor pertambangan dan sektor CPO.  

1) Uji perbedaan pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax 

avoidance antara perusahaan sektor pertambangan dan sektor CPO 

Hasil perhitungan RSS1: 

 

 

 

 

ANOVAb

.075 1 .075 3.975 .049a

2.035 108 .019

2.110 109

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X1 (INST)a. 

Dependent Variable: Y (ETR)b. 
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Hasil perhitungan RSS2: 

 

Hasil perhitungan RSS3: 

 

RSS4 = RSS2 + RSS3 

= 1,260 + 0,482 

= 1,742 

RSS5 = RSS1 – RSS4 

= 2,035 – 1,742 

= 0,293 

Sehingga besarnya F hitung dapat ditentukan sebagai berikut : 

 

                              RSS5/k 

Fhitung = 

                          RSS4/N1+N2-2k 

 

                                          0,293/2 

Fhitung = 

                                         1,742/110-2(2) 

ANOVAb

.217 1 .217 12.596 .001a

1.260 73 .017

1.478 74

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X1 (INST)a. 

Dependent Variable: Y (ETR)b. 

ANOVAb

.148 1 .148 10.121 .003a

.482 33 .015

.630 34

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X1(INST)a. 

Dependent Variable: Y(ETR)b. 
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= 8,914 

 

Nilai F hitung yang diperoleh sebesar 8,914 lebih besar dari F 

tabel 3,07 (df1 = 2; df2 = 110-4), sehingga dapat dikatakan model regresi 

tidak stabil atau ada perbedaan pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap tax avoidance antara perusahaan sektor pertambangan dan 

sektor CPO. 

2) Uji perbedaan pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap 

tax avoidance antara perusahaan sektor pertambangan dan sektor CPO 

Hasil perhitungan RSS1: 

 

Hasil perhitungan RSS2: 

 

 

ANOVAb

.005 1 .005 .237 .627a

2.105 108 .019

2.110 109

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2 (DKI)a. 

Dependent Variable: Y (ETR)b. 

ANOVAb

.014 1 .014 .701 .405a

1.464 73 .020

1.478 74

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2 (DKI)a. 

Dependent Variable: Y (ETR)b. 
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Hasil perhitungan RSS3: 

 

RSS4 = RSS2 + RSS3 

= 1,464 + 0,619 

= 2,083 

RSS5 = RSS1 – RSS4 

= 2,105 – 2,083 

= 0,022 

Sehingga besarnya F hitung dapat ditentukan sebagai berikut : 

 

                           RSS5/k 

Fhitung = 

                         RSS4/N1+N2-2k 

 

                                      0,022/2 

Fhitung = 

                                       2,083/110-2(2) 

 

= 0,560 

 

Nilai F hitung yang diperoleh sebesar 0,560 lebih kecil dari F 

tabel 3,07 (df1 = 2; df2 = 110-4), sehingga dapat dikatakan model regresi 

stabil atau tidak ada perbedaan pengaruh dewan komisaris independen 

ANOVAb

.010 1 .010 .554 .462a

.619 33 .019

.630 34

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2(DKI)a. 

Dependent Variable: Y(ETR)b. 
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terhadap tax avoidance antara perusahaan sektor pertambangan dan 

sektor CPO. 

3) Uji perbedaan pengaruh komite audit terhadap tax avoidance antara 

perusahaan sektor pertambangan dan sektor CPO 

Hasil perhitungan RSS1: 

 

Hasil perhitungan RSS2: 

 

Hasil perhitungan RSS3: 

 

ANOVAb

.177 1 .177 9.913 .002a

1.932 108 .018

2.110 109

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3 (KOMAUD)a. 

Dependent Variable: Y (ETR)b. 

ANOVAb

.138 1 .138 7.548 .008a

1.339 73 .018

1.478 74

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3 (KOMAUD)a. 

Dependent Variable: Y (ETR)b. 

ANOVAb

.049 1 .049 2.800 .104a

.581 33 .018

.630 34

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3(KOMAUD)a. 

Dependent Variable: Y(ETR)b. 
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RSS4 = RSS2 + RSS3 

= 1,339 + 0,581 

= 1,920 

RSS5 = RSS1 – RSS4 

= 1,932 – 1,920 

= 0,012 

Sehingga besarnya F hitung dapat ditentukan sebagai berikut : 

 

                          RSS5/k 

Fhitung = 

                       RSS4/N1+N2-2k 

 

                               0,012/2 

Fhitung = 

                                    1,920/110-2(2) 

 

= 0,331 

 

Nilai F hitung yang diperoleh sebesar 0,331 lebih kecil dari F 

tabel 3,07 (df1 = 2; df2 = 110-4), sehingga dapat dikatakan model regresi 

stabil atau tidak ada perbedaan pengaruh komite audit terhadap tax 

avoidance antara perusahaan sektor pertambangan dan sektor CPO. 

4) Uji perbedaan pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance antara 

perusahaan sektor pertambangan dan sektor CPO 
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Hasil perhitungan RSS1: 

 

Hasil perhitungan RSS2: 

 

Hasil perhitungan RSS3: 

 

RSS4 = RSS2 + RSS3 

= 1,476 + 0,594 

= 2,070 

RSS5 = RSS1 – RSS4 

= 2,106 – 2,070 

ANOVAb

.004 1 .004 .180 .672a

2.106 108 .020

2.110 109

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4 (KAUD)a. 

Dependent Variable: Y (ETR)b. 

ANOVAb

.036 1 .036 1.989 .168a

.594 33 .018

.630 34

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4(KAUD)a. 

Dependent Variable: Y(ETR)b. 
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= 0,036 

Sehingga besarnya F hitung dapat ditentukan sebagai berikut : 

 

            RSS5/k 

Fhitung = 

                      RSS4/N1+N2-2k 

 

                                          0,036/2 

Fhitung = 

                                   2,070/110-2(2) 

 

= 0,922 

 

Nilai F hitung yang diperoleh sebesar 0,922 lebih kecil dari F 

tabel 3,07 (df1 = 2; df2 = 110-4), sehingga dapat dikatakan model regresi 

stabil atau tidak ada perbedaan pengaruh kualitas audit terhadap tax 

avoidance antara perusahaan sektor pertambangan dan sektor CPO. 

5) Uji perbedaan pengaruh insentif eksekutif terhadap tax avoidance antara 

perusahaan sektor pertambangan dan sektor CPO 

Hasil perhitungan RSS1: 

 

 

 

 

 

ANOVAb

.012 1 .012 .626 .431a

2.097 108 .019

2.110 109

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X5 (INSENTIF)a. 

Dependent Variable: Y (ETR)b. 
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Hasil perhitungan RSS2: 

 

Hasil perhitungan RSS3: 

 

RSS4 = RSS2 + RSS3 

= 1,470 + 0,495 

= 1,965 

RSS5 = RSS1 – RSS4 

= 2,097 – 1,965 

= 0,132 

Sehingga besarnya F hitung dapat ditentukan sebagai berikut : 

 

                          RSS5/k 

Fhitung = 

                         RSS4/N1+N2-2k 

 

                                     0,132/2 

Fhitung = 

                                      1,965/110-2(2) 

ANOVAb

.008 1 .008 .376 .542a

1.470 73 .020

1.478 74

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X5 (INSENTIF)a. 

Dependent Variable: Y (ETR)b. 

ANOVAb

.135 1 .135 8.987 .005a

.495 33 .015

.630 34

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X5(INSENTIF)a. 

Dependent Variable: Y(ETR)b. 
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= 3,560 

 

Nilai F hitung yang diperoleh sebesar 3,560 lebih besar dari F 

tabel 3,07 (df1 = 2; df2 = 110-4), sehingga dapat dikatakan model regresi 

tidak stabil atau ada perbedaan pengaruh insentif eksekutif terhadap tax 

avoidance antara perusahaan sektor pertambangan dan sektor CPO. 

 

D. Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis 1a menunjukkan kepemilikan institutional 

berpengaruh negatif terhadap ETR pada perusahaan sektor pertambangan. Artinya 

semakin besar persentase kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi 

tingkat tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang diindikasikan 

dengan ETR yang menurun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan 

investor institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak  institusional  

kepada  manajemen  perusahaan  untuk  melakukan kebijakan pajak yang agresif 

dalam  rangka memperoleh  laba yang maksimal untuk  investor institusional. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Sunarsih dan Handayani (2018), Sandy dan 

Lukviarman (2015) & Dewi dan Sari (2015) yang menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Pengujian hipotesis 1b menunjukkan kepemilikan institutional berpengaruh 

positif terhadap ETR pada perusahaan sektor CPO. Artinya semakin besar 

persentase kepemilikan institusional maka akan semakin rendah tingkat tax 
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avoidance perusahaan sektor CPO yang diindikasikan dengan ETR yang 

meningkat. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen perusahaan agar dalam 

menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya 

investor institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan 

dalam menghasilkan laba. Semakin besar kepemilikan institusional menunjukkan 

semakin besar kemampuan untuk mengawasi manajer serta mempengaruhi 

tindakan manajer dalam mengambil keputusan (Ngadiman & Puspitasari, 2014). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Mulyani dkk (2018), Subagiastra dkk (2016), 

Cahyono dkk (2016) & Ngadiman dan Puspitasari (2014) membuktikan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

Pengujian hipotesis 2a dan 2b menunjukkan tidak adanya pengaruh dewan 

komisaris independen terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor 

pertambangan dan sektor CPO. Hal ini menunjukkan keberadaan dewan komisaris 

independen tidak efektif dalam usaha pencegahan tindakan tax avoidance. 

Penambahan anggota dewan komisaris independen pada perusahaan mungkin 

hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sementara  pemegang  saham  

mayoritas  masih memegang peranan yang penting sehingga kinerja dewan 

komisaris tidak meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan Cahyono dkk 

(2016), Dewi dan Sari (2015) dan Armstrong dkk (2015) yang menunjukkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap tax 

avoidance. 
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Pengujian hipotesis 3a menunjukkan komite audit berpengaruh positif 

terhadap ETR pada perusahaan sektor pertambangan. Artinya semakin banyak 

jumlah anggota jumlah komite audit maka akan semakin rendah tingkat tax 

avoidance perusahaan sektor pertambangan yang diindikasikan dengan ETR yang 

meningkat. Jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan 

peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan 

minimalisasi laba untuk kepentingan tax avoidance. Dengan semakin banyaknya 

pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan, maka akan 

menghasilkan informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Semakin 

banyak jumlah komite audit maka kebijakan tax avoidance akan semakin rendah, 

tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan tax avoidance 

akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Mulyani dkk (2018), Wibawa dkk (2016) dan Cahyono dkk (2016) yang 

menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Pengujian hipotesis 3b menunjukkan komite audit tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor CPO. Ditolaknya hipotesis ini 

menjelaskan bahwa walaupun nilai rata-rata komite audit yang dimiliki perusahaan 

sudah sesuai dengan peraturan OJK No. 55/POJK/2015 yaitu sebanyak 3 orang, 

belum mampu menurunkan tindakan tax avoidance. Hal ini dapat mengindikasikan 

bahwa tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan menurut komite 

audit merupakan hal yang legal, asalkan laporan keuangannya sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan (SAK). Selain itu dapat juga diindikasikan perusahaan 



78 
 

hanya sekedar untuk memenuhi peraturan yang ada dan belum melakukan tugas 

yang ada di peraturan OJK 55/POJK/2015. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih dan Handayani (2018) dan Dewi dan Sari 

(2015) menemukan hasil yang menunjukkan komite audit tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance. 

Pengujian hipotesis 4a dan 4b menunjukkan kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan dan 

sektor CPO.  Pengaruh tidak signifikan kulitas auditor eksternal pada perusahaan 

dikarenakan audit yang dilakukan oleh KAP lebih tertuju pada audit laporan 

keuangan, dimana audit laporan tersebut bertujuan menentukan apakah laporan 

keuangan yang disajikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan SAK atau akuntansi 

yang berterima umum dan tidak sampai mengukur ada atau tidaknya kecurangan 

yang dilakukan oleh perusahaan khususnya kecurangan dalam perpajakan yaitu tax 

avoidance. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Damayanti 

dan Susanto (2015) dan Handayani dkk (2015) menunjukan bahwa kualitas audit 

tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas tax avoidance. 

Pengujian hipotesis 5a dan 5b menunjukkan insentif eksekutif berpengaruh 

positif terhadap ETR pada perusahaan sektor pertambangan dan sektor CPO. 

Artinya semakin besar insentif eksekutif maka akan semakin rendah tingkat tax 

avoidance perusahaan yang diindikasikan dengan ETR yang meningkat. Adanya 

insentif eksekutif diharapkan bahwa eksekutif selalu memiliki motivasi untuk 

fokus terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan menghindari perilaku yang 
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dapat merugikan perusahaan. Maka dengan demikian insentif diharapkan mampu 

membuat eksekutif tidak melakukan kecurangan yang dalam kaitanya kecurangan 

terhadap kebijakan pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Armstrong 

dkk (2015) menyatakan bahwa insentif manajerial berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak perusahaan. 

Hasil uji chow menunjukkan ada perbedaan pengaruh kepemilikan 

institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, 

dan insentif eksekutif terhadap tax avoidance antara perusahaan sektor 

pertambangan dan sektor CPO. Adanya perbedaan pengaruh ini disebabkan 

semakin melemahnya harga komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) 

sehingga tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin rendah yang 

berdampak pada kurang efektifnya penerapan corporate governance. Hal ini 

didukung dengan pendapat Pamungkas dan Muid (2012) yang menyatakan 

profitabilitas yang besar dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal 

di dalam perusahaan. Dengan semakin banyaknya investor maka tanggung jawab 

manajemen untuk senantiasa meningkatkan kinerja semakin besar. Rasa tanggung 

jawab pihak manajemen terhadap para pemegang saham dapat dilakukan dengan 

meningkatkan penerapan GCG. 

 

 

 




