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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-

2017. Pengujian dilakukan dengan menguji variabel independen yaitu corporate 

governance yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris, kepemilikan 

institusional, komite audit, kualitas audit, kepemilikan manajerial, profitabilitas yang 

diproksikan dengan return on asset (ROA), ukuran perusahaan yang diproksikan 

dengan price book value (PBV), size, market capitalization (MC), jumlah karyawan,  

leverage yang diproksikan dengan debt to total asset ratio (DAR), debt to total equity 

ratio (DER), long term debt to equity terhadap variabel dependen yaitu penghindaran 

pajak yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR).  

 

4.1. Hasil Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan tahunan 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Data penelitian 

ini diperoleh dari www.idx.co.id dan website perusahaan. Populasi perusahaan 

manufaktur periode 2014-2017 berjumlah 143. Dalam penelitian ini objek diperoleh 

dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

http://www.idx.co.id/
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sehingga sampel yang diperoleh sebesar 41 perusahaan. Berikut adalah data pemilihan 

sampel: 

 

 

Tabel 4.1  

Pemilihan sampel berdasarkan kriteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Keterangan Jumlah 

Total perusahaan manufaktur 143 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

secara berturut-turut pada tahun 2014-

2017 

(61) 

Laporan keuangan disajikan dalam mata 

uang asing 

(16) 

Mengalami kerugian selama tahun 2014-

2017 

(25) 

Jumlah sampel penelitian 41 

 

4.2. Uji Confirmatory Factor Analysis 

Dalam penelitian ini pengukuran tunggal terhadap pengukuran variabel 

corporate governance, ukuran perusahaan, dan leverage adalah dengan menggunakan 

analisis faktor karena ketiga variabel tersebut memiliki lebih dari satu indikator. 
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Metode analisis faktor menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA). Uji CFA 

pada penelitian ini melihat nilai KMO-MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy). Analisis faktor dapat dilakukan apabila memiliki nilai KMO-

MSA (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) > 0,5. Berikut hasil 

pengujian pada variabel corporate governance: 

 

Tabel 4.2 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .542 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 107.485 

Df 10 

Sig. .000 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 
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Tabel 4.3 

Anti-image Matrices 

 proporsdi_dwn

_kom 

kepem_inst komite_audit kualitas_audit kepem_manaj 

Anti-image Covariance 

proporsdi_dwn_kom .700 .073 .319 .064 .077 

kepem_inst .073 .942 .145 .067 -.140 

komite_audit .319 .145 .566 .281 -.055 

kualitas_audit .064 .067 .281 .784 .062 

kepem_manaj .077 -.140 -.055 .062 .932 

Anti-image Correlation 

proporsdi_dwn_kom .552a .090 .508 .087 .096 

kepem_inst .090 .333a .198 .078 -.149 

komite_audit .508 .198 .525a .422 -.075 

kualitas_audit .087 .078 .422 .566a .073 

kepem_manaj .096 -.149 -.075 .073 .704a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 

 

Tabel 4.4 

Component Matrixa 

 Component 

1 2 

proporsdi_dwn_kom .735 .010 

kepem_inst .051 .855 

komite_audit -.861 -.214 

kualitas_audit .656 .016 

kepem_manaj -.413 .594 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai KMO-MSA sudah memenuhi syarat 

namun tetap harus dilakukan eliminasi karena pada tabel 4.4 masih menunjukkan 

terjadinya 2 component sehingga indikator yang harus di eliminasi adalah kepemilikan 
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institusional karena memiliki nilai measures of sampling adequacy paling rendah yaitu 

0,333 (dapat dilihat pada tabel 4.3). Setelah dilakukan proses eliminasi tersebut, 

terbentuk variabel corporate governance baru yang sudah memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 

KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .570 

Bartlett’s Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 98.163 

Df 6 

Sig. .000 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 
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Tabel 4.6 

Anti-image Matrices 

 proporsdi_dw

n_kom 

komite_audit kualitas_audit kepem_manaj 

Anti-image 

Covariance 

proporsdi_dwn_kom .705 .323 .060 .091 

komite_audit .323 .589 .283 -.035 

kualitas_audit .060 .283 .788 .074 

kepem_manaj .091 -.035 .074 .953 

Anti-image 

Correlation 

proporsdi_dwn_kom .563a .502 .080 .111 

komite_audit .502 .546a .416 -.047 

kualitas_audit .080 .416 .579a .086 

kepem_manaj .111 -.047 .086 .789a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 

 

Tabel 4.7 

Component Matrixa 

 Component 

1 

proporsdi_dwn_kom .736 

komite_audit -.857 

kualitas_audit .657 

kepem_manaj -.421 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 

 

 

Pengujian selanjutnya dilakukan pada ukuran perusahaan. Berikut hasil 

pengujian pada ukuran perusahaan: 
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Tabel 4.8 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .405 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 279.096 

Df 6 

Sig. .000 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 

 

Tabel 4.9 

Anti-image Matrices 

 Pbv size mc jml_karyawan 

Anti-image Covariance 

Pbv .307 .205 -.202 .160 

Size .205 .736 -.183 .099 

Mc -.202 -.183 .198 -.206 

jml_karyawan .160 .099 -.206 .536 

Anti-image Correlation 

Pbv .385a .431 -.818 .395 

Size .431 .235a -.478 .157 

Mc -.818 -.478 .441a -.631 

jml_karyawan .395 .157 -.631 .449a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 

Tabel 4.10 

Component Matrixa 

 Component 

1 2 

Pbv .770 -.501 

Size .359 .865 

Mc .961 -.057 

jml_karyawan .726 .179 
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Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 

 

Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa harus dilakukan eliminasi karena nilai 

KMO-MSA sebesar 0,405 sehingga indikator size harus di eliminasi karena memiliki 

nilai measures of sampling adequacy paling rendah yaitu 0,235 (dilihat pada tabel 4.9). 

Setelah indikator size di eliminasi, didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.11 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .466 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 230.382 

Df 3 

Sig. .000 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 

 

Tabel 4.12 

Anti-image Matrices 

 pbv mc jml_karyawan 

Anti-image Covariance 

Pbv .377 -.240 .167 

Mc -.240 .257 -.241 

jml_karyawan .167 -.241 .550 

Anti-image Correlation 

Pbv .464a -.772 .367 

Mc -.772 .480a -.640 

jml_karyawan .367 -.640 .442a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 
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Tabel 4.13 

Component Matrixa 

 Component 

1 

Pbv .821 

Mc .954 

jml_karyawan .718 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 

 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa masih harus dilakukan eliminasi karena nilai 

KMO-MSA masih > 0,5 yaitu sebesar 0,466. Selanjutnya dilakukan eliminasi kembali 

pada indikator jumlah karyawan dengan nilai measures of sampling adequacy 0,442 

(dapat dilihat pada Tabel 4.12). Setelah dilakukan proses eliminasi tersebut, terbentuk 

variabel ukuran perusahaan baru yang sudah memenuhi syarat sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .500 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 134.288 

Df 1 

Sig. .000 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 
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Tabel 4.15 

Anti-image Matrices 

 pbv mc 

Anti-image Covariance 
pbv .435 -.327 

mc -.327 .435 

Anti-image Correlation 
pbv .500a -.751 

mc -.751 .500a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 

 

Tabel 4.16 

Component Matrixa 

 Component 

1 

Pbv .936 

Mc .936 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 

 

 

Pengujian selanjutya dilakukan pada variabel leverage. Berikut adalah hasil 

pengujian pada leverage: 

Tabel 4.17 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .494 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 75.312 

Df 3 

Sig. .000 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 
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Tabel 4.18 

Anti-image Matrices 

 dar Der long_term 

Anti-image Covariance 

Dar .629 -.045 -.382 

Der -.045 .992 .068 

long_term -.382 .068 .627 

Anti-image Correlation 

Dar .496a -.057 -.609 

Der -.057 .287a .087 

long_term -.609 .087 .497a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 

Tabel 4.19 

Component Matrixa 

 Component 

1 2 

Dar .892 .107 

Der -.088 .995 

long_term .898 -.009 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa harus dilakukan eliminasi karena nilai KMO-

MSA sebesar 0,494 sehingga indikator debt to total equity ratio (DER) harus di 

eliminasi karena memiliki nilai measures of sampling adequacy paling rendah yaitu 

sebesar 0,287 (dapat dilihat pada tabel 4.18). Setelah dilakukan proses eliminasi 

tersebut, terbentuk variabel leverage baru yang sudah memenuhi syarat sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.20 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .500 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 74.250 

Df 1 

Sig. .000 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 

Tabel 4.21 

Anti-image Matrices 

 dar long_term 

Anti-image Covariance 
Dar .631 -.383 

long_term -.383 .631 

Anti-image Correlation 
Dar .500a -.607 

long_term -.607 .500a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 

Tabel 4.22 

Component Matrix 

 Component 

1 

Dar .896 

long_term .896 

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 

 

4.3. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif memberikan suatu gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai terendah (minimum), nilai tertinggi (maxsimum), 
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rata-rata (mean), dan standar deviasi (std.dev) dari setiap variabel penelitian. Berikut 

ini adalah hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini : 

 

Tabel 4.23 

Descriptive Statistics 

 n Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ETR 163 -.58 -.01 -.2509 .08364 

CG 163 -3.39 2.56 -.0028 1.00245 

profitabilitas 163 -5.58 5.50 .0115 1.17019 

ukuran perusahaan 163 -3.01 3.09 .0035 1.00207 

leverage 163 -1.49 3.43 .0006 1.00305 

Valid N (listwise) 163     

Sumber: Hasil olah data pada SPSS 20. 

 

Berdasarkan hasil analisis dari tabel diatas, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Nilai terendah (minimum) pada data corporate governance adalah sebesar 

-3.39. Nilai tertinggi (maximum) pada data adalah sebesar 2.56. Nilai rata-rata 

(mean) -0.028. Dan nilai standar deviasi sebesar 1.00245. 

Nilai terendah (minimum) pada data profitabilitas adalah sebesar -5.58. 

Nilai tertinggi (maximum) pada data adalah sebesar 5.50. Nilai rata-rata (mean) 

0.0115. Dan nilai standar deviasi sebesar 1.17019. 

Nilai terendah (minimum) pada data ukuran perusahaan adalah sebesar -

3.01. Nilai tertinggi (maximum) pada data adalah sebesar 3.09. Nilai rata-rata 
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(mean) 0.035. Dan nilai standar deviasi sebesar 1.00207. 

Nilai terendah (minimum) pada data leverage adalah sebesar -1.49. Nilai 

tertinggi (maximum) pada data adalah sebesar 3.43. Nilai rata-rata (mean) 0.0006. 

Dan nilai standar deviasi sebesar 1.00305. 

 

4.4. Analisis Korelasi 

Korelasi merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk mengukur adanya 

hubungan linier antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dua variabel yang 

berkorelasi akan saling mempengaruhi sehingga apabila terjadi perubahan pada satu 

variabel maka akan diikuti oleh perubahan variabel lain, baik dengan arah sama maupun 

berlawanan. Berikut adalah hasil uji korelasi hubungan antar variabel. 

Tabel 4.24 

Hasil uji korelasi antar variabel 

 
 X1 X2 X3 X4 

X1  1.000000  0.671598  0.575042  0.147029 

X2  0.671598  1.000000  0.327568  0.013880 

X3  0.575042  0.327568  1.000000  0.238905 

X4  0.147029  0.013880  0.238905  1.000000 

 

Sumber: Hasil olah data pada Eviews 11. 

Dari tabel 4.24 dapat diketahui bahwa variabel corporate governance (X1) 

memiliki arah yang sama atau korelasi positif dengan profitabilitas (X2) sebesar 

0.671598, ukuran perusahaan (X3) sebesar 0.575042, dan leverage (X4) sebesar 

0.147029. 
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Variabel profitabilitas (X2) memiliki arah yang sama atau korelasi positif 

dengan corporate governance (X1) sebesar 0.671598, ukuran perusahaan (X3) 

sebesar 0.327568, dan leverage (X4) sebesar 0.013880. 

Variabel ukuran perusahaan (X3) memiliki arah yang sama atau korelasi 

positif dengan corporate governance (X1) sebesar 0.575042, profitabilitas (X2) 

sebesar 0.327568, dan leverage (X4) sebesar 0.238905. 

Variabel leverage (X4) memiliki arah yang sama atau korelasi positif dengan 

corporate governance (X1) sebesar 0.147029, profitabilitas (X2) sebesar 0.013880, 

dan ukuran perusahaan (X3) sebesar 0.238905. 

 

4.5. Analisis Determinasi (R2) 

Tabel 4.25 

Koefisien Determinasi 

 

R-squared 0.262711 

Sumber: Hasil olah data pada Eviews 11. 

 

Analisis koefisien determinasi (R2) pada intinya adalah untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2011). Koefisien deteminasi (R2) berkisar dari nol sampai dengan satu (0 < 

R2 < 1). Hal ini dapat diartikan apabila R2 mendekati 0 maka menunjukkan bahwa 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 
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dependen amat terbatas (Ghozali, 2006). Dan apabila nilai R2 mendekati 1 berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk mendeteksi variasi variabel dependen. 

Berdasarkan hasil analisis regresi dengan pendekatan Generalized Method of 

Moment (GMM), diketahui bahwa nilai R-squared atau koefisien determinasi adalah 

sebesar 0.262711. Maka dapat disimpulkan bahwa variasi variabel corporate 

governance, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage dalam menjelaskan 

variabel penghindaran pajak adalah sebesar 26.27%, sedangkan sisanya sebesar 

73.73% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang dijelaskan diluar penelitian ini.  

 

4.6. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan 

pendekatan Generalized Method of Moment (GMM). Berikut hasilnya: 

Tabel 4.26 

Uji Regresi dengan Pendekatan Generalized Method of Moment 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.229120 0.023487 -9.755342 0.0000 

X1 -0.080000 0.038124 -2.098399 0.0391 

X2 0.054208 0.014608 3.710848 0.0004 

X3 0.012724 0.023781 0.535033 0.5941 

X4 -0.055094 0.015256 -3.611320 0.0005 
     
     Sumber: Hasil olah data pada Eviews 11. 
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4.7. Pembahasan 

Berdasarkan tabel 4.25, maka model persamaan regresi yang diperoleh adalah 

sebagai  berikut: 

Y = – 0.229120 – 0.080000 CORPORATE GOVERNANCE + 0.054208 

PROFITABILITAS + 0.012724 UKURAN PERUSAHAAN – 0.055094 

LEVERAGE 

 

Persamaan regresi menjelaskan hasil dari penelitian ini, yaitu variabel corporate 

governance (X1) dan leverage (X4) memiliki pengaruh negatif (-) terhadap 

penghindaran pajak. Sedangkan variabel profitabilitas (X2) dan ukuran perusahaan (X3) 

memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil model 

persamaan, didapatkan hasil sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta (α) = – 0.229120 

Hasil di atas dapat diartikan bahwa apabila besarnya nilai seluruh variabel 

independen adalah 0, maka besarnya penghindaran pajak akan sebesar – 0.229120. 

2) Koefisien β1 = – 0.080000 

Hasil di atas menunjukkan bahwa variabel corporate governance mempunyai 

hubungan yang berlawanan arah dengan penghindaran pajak. Hal ini mengandung 

arti bahwa ketika setiap nilai variabel corporate governance naik satu satuan maka 

pengungkapan penghindaran pajak turun sebesar – 0.080000. 
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3) Koefisien β2 = 0.054208 

Hasil di atas menunjukkan bahwa variabel profitabilitas mempunyai hubungan 

yang searah dengan penghindaran pajak. Hal ini mengandung arti bahwa ketika 

setiap nilai variabel profitabilitas naik satu satuan maka pengungkapan 

penghindaran pajak naik sebesar 0.054208. 

4) Koefisien β3 = 0.012724 

Hasil di atas menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai 

hubungan yang searah dengan penghindaran pajak. Hal ini mengandung arti bahwa 

ketika setiap nilai variabel ukuran perusahaan naik satu satuan maka 

pengungkapan penghindaran pajak naik.sebesar 0.012724. 

5) Koefisien β4 = – 0.055094 

Hasil di atas menunjukkan bahwa variabel leverage mempunyai hubungan yang 

berlawanan arah dengan penghindaran pajak. Hal ini mengandung arti bahwa 

ketika setiap nilai variabel leverage naik satu satuan maka pengungkapan 

penghindaran pajak turun sebesar – 0.055094. 

4.7.1. Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.25, diperoleh hasil bahwa corporate 

governance (X1) memiliki nilai coefficient sebesar -0.080000 yang menunjukkan 

bahwa setiap kenaikan variabel corporate governance (X1) sebesar 1 satuan maka 

penghindaran pajak akan menurun sebesar -0.080000. Hasil pengujian juga 

menunjukkan nilai t statistics sebesar -2.098399 dan nilai probabilitas sebesar 0.0391 
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yang berarti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari α = 0.05 atau 0.0391 < 0.05. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 yang mengharapkan 

corporate governance berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak diterima. 

Sehingga dapat diartikan dengan semakin tinggi penerapan corporate governance  

dalam perusahaan maka semakin rendah tingkat praktik penghindaran pajak yang 

terjadi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tingginya proporsi dewan komisaris, komite 

audit, kualitas audit, dan kepemilikan manajerial akan menimbulkan pengawasan yang 

lebih tinggi terhadap manajer, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya praktik 

penghindaran pajak. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan 

Lukviarman (2015), Ayu dan Ketut (2016), dan Nuraeni (2010) yang menyatakan 

bahwa corporate governance berpengaruh negatif terhadap penghindara pajak. Sesuai 

dengan teori agensi yang menyatakan bahwa good corporate governance merupakan 

penjamin dilindunginya hak-hak principal. Perusahaan yang menerapkan good 

corporate governance akan lebih patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku 

sehingga akan mengurangi adanya tindakan penghindaran pajak (Praditasari dan 

Setiawan 2017). 

4.7.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.25, diperoleh hasil bahwa profitabilitas 

(X2) memiliki nilai coefficient sebesar 0.054208 yang menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan variabel profitabilitas (X2) sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak akan 
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naik sebesar 0.054208. Hasil pengujian juga menunjukkan nilai t statistics sebesar 

3.710848 dan nilai probabilitas sebesar 0.0004 yang berarti bahwa nilai signifikansi 

lebih kecil dari α = 0.05 atau 0.0004 < 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis H2 yang mengharapkan profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak diterima. Sehingga dapat diartikan dengan semakin tinggi 

laba perusahaan maka semakin tinggi jumlah pajak penghasilan. Karena laba yang 

dihasilkan perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan sehingga 

perusahaan akan berusaha menghindari kenaikan pajak dengan melakukan praktik 

penghindaran pajak. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan 

Cheisvianny (2015) yang menemukan adanya hubungan positif antara profitabilitas 

dengan penghindaran pajak. Sesuai dengan teori agensi tentang bonus plan hypothesis, 

yang mana menyatakan bahwa manajer dengan rencana bonus akan berusaha untuk 

meningkatkan profitabilitas perusahaan, karena profitabilitas yang semakin tinggi akan 

meningkatkan bonus yang diterimanya (Hettihewa, 2003). Perusahaan yang  memiliki 

profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning 

yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). 

4.7.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.25, diperoleh hasil bahwa ukuran 

perusahaan (X3) memiliki nilai coefficient sebesar 0.012724 yang menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan variabel ukuran perusahaan (X3) sebesar 1 satuan maka penghindaran 
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pajak akan naik sebesar 0.012724. Hasil pengujian juga menunjukkan nilai t statistics 

sebesar 0.535033 dan nilai probabilitas sebesar 0.5941 yang berarti bahwa nilai 

signifikansi lebih besar dari α = 0.05 atau 0.5941 > 0.05. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis H3 yang mengharapkan ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ditolak. Sehingga dapat diartikan 

tinggi rendahnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran 

pajak. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Praditasari dan 

Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak. Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rusydi (2013), dan Rego (2003) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara 

ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Sehingga tidak hanya perusahaan 

besar yang dapat melakukan praktik penghindaran pajak, perusahan menengah maupun 

perusahaan kecil juga memungkinkan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini 

bertentangan dengan teori biaya politik yang menyatakan bahwa perusahaan besar atau 

sukses yang memiliki tingkat visibilitas yang tinggi dapat menjadikan perusahaan 

tersebut sebagai korban transfer kekayaan serta sebagai korban peraturan, sehingga 

perusahaan besar akan berusaha untuk mematuhi segala peraturan seperti peraturan 

perpajakan yang berlaku karena perusahaan yang besar akan menjadi fokus perhatian 

dari media, konsumen, dan pemerintah (Zimmerman, 1983 dalam Praditasari dan 

Setiawan, 2017). 
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4.7.4. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran pajak 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.25, diperoleh hasil bahwa leverage (X4) 

memiliki nilai coefficient sebesar -0.055094 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

variabel leverage (X4) sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak menurun sebesar -

0.055094. Hasil pengujian juga menunjukkan nilai t statistics sebesar -3.611320 dan 

nilai probabilitas sebesar 0.0005 yang berarti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 

α = 0.05 atau 0.0005 < 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis H4 yang mengharapkan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak diterima. Sehingga dapat diartikan dengan semakin tinggi hutang maka semakin 

tinggi praktik penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan beban bunga timbul akibat 

penggunaan hutang dimana beban bunga termasuk dalam beban yang dapat 

mengurangi penghasilan kena pajak sehingga penggunaan hutang akan memberikan 

hubungan positif terhadap penghindaran pajak. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rachmithasari (2015) yang menemukan adanya hubungan positif antara leverage 

dengan tindakan tax avoidance. Sesuai dengan teori trade off yang menyatakan bahwa 

pendanaan keuangan oleh perusahaan yang berasal dari penggunaan utang dapat 

memberi manfaat sebagai pengurang beban pajak karena penggunaan utang dapat 

menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak 

perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan karena masih adanya keterbatasan-keterbatasan dan 

juga belum menunjukkan hasil yang konsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

Penggunaan analisis faktor dalam penelitian ini dikarenakan adanya beberapa indikator 

pada variabel corporate governance, ukuran perusahaan, dan leverage. Analisis faktor 

digunakan untuk mengetahui indikator mana yang dapat menerangkan variabel secara 

jelas. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah 

corporate governance, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage mempunyai 

pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2017 sebagai tahun observasi. Dari 

pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Corporate governance berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 

dengan pengukuran menggunakan proksi proporsi dewan komisaris, kualitas 

audit, komite audit, dan kepemilikan manajerial. 

2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan 

pengukuran menggunakan proksi return on asset (ROA). 

3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan 

pengukuran menggunakan price book value (PBV), dan market capitalization 

(MC). 
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4. Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan 

pengukuran menggunakan proksi debt to total asset ratio (DAR), dan long 

term debt to equity ratio (LDTE). 

5.2. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka ada beberapa 

hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh manajemen dalam 

praktik penghindaran pajak yang legal. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dan menjadi bukti 

tambahan terkait variabel-variabel yang di analisis yaitu corporate 

governance dengan proksi proporsi dewan komisaris, komite audit, kualitas 

audit dan kepemilikan manajerial, profitabilitas dengan proksi return on asset 

(ROA), ukuran perusahaan dengan proksi price book value (PBV) dan market 

capitalization (MC), leverage dengan proksi debt to total asset ratio (DAR) 

dan long term debt to equity ratio (LDTE), dan penghindaran pajak dengan 

proksi effective tax rate (ETR). Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat 

menambah pengetahuan kepada pembaca mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi penghindaran pajak. 
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5.3. Keterbatasan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat 

mempengaruhi hasil penelitian, yaitu sulitnya memperoleh data laporan keuangan 

perusahaan sesuai tahun observasi yang telah ditentukan oleh peneliti, dikarenakan 

terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangannya secara rutin 

ke Bursa Efek Indonesia (BEI). 

5.4. Saran 

Penelitian ini memiliki saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi peneliti selanjutnya. 

1. Dalam penelitian ini, pada variabel profitabilitas hanya menggunakan satu 

proksi yaitu return on asset ratio (ROA). Untuk penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan atau menggunakan proksi lainnya seperti return on equity 

(ROE), return on investment (ROI), dan  net profit margin (NPM) agar dapat 

mengkonfirmasi kembali hasil pengujian terhadap penghindaran pajak. 

2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017 sebagai tahun 

observasi. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari sektor lain 

seperti pertambangan, perkebunan, dan jasa keuangan. 

3. Penelitian ini mengkaji empat faktor yaitu corporate governance, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage. Untuk penelitian selanjutnya 
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perlu dikaji faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat praktik 

penghindaran pajak. 

 

  


