
BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Statistik Deskriptif 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, di 

mana data yang dikumpulkan diperoleh dari laporan keuangan yang dimiliki 

perusahaan yang terdaftar di BEI dari periode 2012 hingga 2016. Laporan 

keuangan yang diambil merupakan laporan yang telah diaudit dan terdapat 

pembahasan mengenai laporan audit, neraca, laba rugi, dan catatan atas laporan 

keuangan di dalamnya. Data yang telah diperoleh diolah menggunakan aplikasi 

software SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 21.0. Berikut ini 

merupakan gambaran pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini: 

Tabel 1 

Ringkasan Proses Pemilihan Sampel dan Data Penelitian 

Keterangan Jumlah 
Perusahaan yang terdaftar di BEI per 31 Desember 538 perusahaan 
Perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2016 (89) perusahaan 
Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap (27) perusahaan 
Perusahaan yang memenuhi kriteria  422 perusahaan 
Jumlah data penelitian  2.110 data 
Jumlah data outlier  (274) data 
Jumlah data sampel  1.836 data 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

Berdasarkan tabel di atas, perusahaan yang terdaftar di BEI per 31 

Desember yaitu sebanyak 538 perusahaan, sedangkan selama periode 2012-2016 

perusahaan yang terdaftar berjumlah 89 perusahaan. Jumlah perusahaan yang 

tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap yaitu sebanyak 27 perusahaan, 

sehingga perusahaan yang memenuhi kriteria berjumlah sebanyak 422 

perusahaan. Jumlah data penelitian dan data outlier yaitu masing-masing 2.110 
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data dan 274 data, sehingga jumlah data sampel yang dapat digunakan dalam 

melakukan penelitian adalah 1.836 data.  

Statistik deskriptif dalam penelitian merupakan proses transformasi data 

yang terdapat pada penelitian ke dalam suatu bentuk tabulasi agar lebih mudah 

untuk dipahami dan diinterpretasikan. Berikut ini merupakan hasil uji statistik 

deskriptif yang disajikan pada tabel 2: 

Tabel 2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif pada Variabel Berskala Rasio  

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Dev. 

Effective Tax Rate -1,64938 2,01779 0,19665 0,26206 
Return on Assets -0,24877 0,32115 0,03805 0,07140 
Leverage 0,00024 1,42836 0,50048 0,24268 
Ukuran Perusahaan (Dalam  Jutaan 
Rupiah) 16.821 496.304.573 11.816.361 33.826.660 

Kepemilikan Institusional 0,00000 0,99997 0,64544 0,24737 
Proporsi Komisaris Independen 0,14286 0,75000 0,41399 0,11282 
Komite Audit 3,00000 4,00000 3,08000 0,27800 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018.  

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tarif pajak efektif atau 

effective tax rate (ETR) sebesar 19,66% yang berarti bahwa rata-rata perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki tarif pajak aktual sebesar 19,66% 

dari pajak atas laba yang dihasilkan perusahaan. Nilai minimum dan maksimum 

atas tarif pajak efektif yaitu berturut-turut 164,94% dan 201,94%. Nilai standar 

deviasi yaitu 26,21% menunjukkan bahwa terdapat variasi data yang tinggi dari 

tarif pajak efektif. 

Variabel return on assets pada Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. dengan 

kode perusahaan DGIK yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia peride 2016 

merupakan perusahaan yang memiliki nilai minimum yaitu sebesar 24,88%. Nilai 
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maksimum dimiliki oleh Lionmesh Prima Tbk. dengan kode perusahaan LMSH 

periode 2012 yaitu sebesar 32,12%. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007), 

apabila angka return on assets >2% maka dapat dikatakan return on assets suatu 

perusahaan baik, sehingga hal tersebut berarti bahwa keuntungan bersih yang 

diperoleh atas penggunaan aset perusahaan tergolong tinggi pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dikarenakan telah mencapai nilai rata-rata yaitu 

3,80%. Nilai standar deviasi sebesar 7,14% menunjukkan variasi data yang rendah 

pada retun on assets. 

Pada variabel leverage, nilai minimum dan maksimum yaitu masing-

masing sebesar 0,02% dan 142,84%. Nilai minimum pada leverage dimiliki oleh 

perusahaan dengan kode ITMA yaitu Sumber Energi Andalan Tbk. pada periode 

2015. Maksimum nilai leverage terdapat pada perusahaan Bakrie & Brothers Tbk 

dengan kode perusahaan BNBR tahun 2015. Pada hasil uji deskriptif 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari leverage adalah sebesar 50,05% yang 

berarti bahwa sebagian aset yang dimiliki perusahaan yang terdaftar di BEI rata-

rata yaitu berasal dari utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Nilai 

dari stadar deviasi pada variabel leverage yaitu 24,27% menunjukkan variasi data 

yang tinggi. 

Variabel ukuran perusahaan pada PT Indoritel Makmur Internasional 

Tbk. dengan kode perusahaan DNET periode 2012 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia memiliki nilai maksimum sebesar Rp16.821.216.087 atau setara dengan 

natural logaritma 33,83821, sedangkan nilai minimum sebasar 

Rp496.304.573.000.000 setara dengan logaritama 33,83821 dimiliki oleh Bank 

Central Asia Tbk periode 2013 dengan kode perusahaan BBCA. Berdasarkan 
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keputusan BAPEPAM No. KEP/11/PM/1996, perusahaan yang memiliki nilai 

total aset di atas Rp100.000.000.000 merupakan perusahaan yang tergolong besar. 

Nilai total aset yang senilai Rp100.000.000.000 apabila dikonversikan ke natural 

logaritma maka setara dengan 25,32844, sedangkan rata-rata ukuran perusahaan 

pada Bursa Efek Indonesia bernilai natural logaritma 30,10051 atau setara dengan 

Rp11.816.361.000.000, sehingga dapat dikatakan rata-rata perusahaan yang 

terdaftar di BEI merupakan perusahaan yang tergolong besar. Perbandingan nilai 

standar deviasi yang bernilai Rp33.826.660.000.000 menunjukkan perbedaan 

angka yang jauh dari nilai rata-rata yaitu Rp11.816.361.000.000, sehingga hal 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat variasi data yang tinggi pada variabel 

ukuran perusahaan. 

 Variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai minimum sebesar 

0,00% dan nilai maksimum sebesar 100%. Nilai kepemilikan institusional 

maksimum terjadi di PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dengan kode perusahaan 

BCIC periode 2015. Kepemilikan institusional minimum terjadi dibeberapa 

perusahaan antara lain Bumi Teknokultura Unggul Tbk., Intanwijaya 

Internasional Tbk., Perdana Karya Perkasa Tbk., Jaya Pari Steel Tbk., Minna Padi 

Investama Tbk., Sat Nusapersada Tbk., dengan kode yaitu BTEK, INCI, PKPK, 

JPRS, PADI, PTSN dan masih terdapat beberapa perusahaan lainnya. Hasil uji 

deskriptif menunjukkan nilai rata-rata dari kepemilikan institusional adalah 

sebesar 64,54% artinya kepemilikan oleh institusional investor tergolong tinggi 

senilai 64,54% dari saham perusahaan. Nilai standar deviasi sebesar 24,74% 

menunjukkan bahwa terdapat variasi yang tergolong tinggi dari kepemilikan 

institusional. 
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Dari sisi variabel proporsi komisaris independen masih ditemukan 

adanya perusahaan sampel terpilih yang belum memenuhi ketentuan Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yaitu sekurang-kurangnya 30% dari jumlah komisaris adalah 

proporsi komisaris independen yang ditunjukkan nilai minimum 0.14286 atau 

14,29 % yang dimiliki Total Bangun Persada Tbk periode 2014 dengan kode 

perusahaan TOTL. Sementara nilai maksimumnya yaitu 0.75 atau 75% terdapat 

pada Lippo Karawaci Tbk periode 2013 dengan kode perusahaan LVKR. Nilai 

dari stadar deviasi pada variabel proporsi komisaris independen yaitu 11,28% 

menunjukkan adanya variasi data yang rendah. 

 Variabel komite audit skor rata-rata diperoleh sebesar 3.08 dengan skor 

minimum 3 dan maksimum 4. Hal ini bermakna bahwa berdasarkan nilai rata-rata 

observasi, perusahan yang terdaftar di BEI telah memenuhi Peraturan Bank 

Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan good corporate governance 

yaitu jumlah anggota komite audit minimal 3 orang. Nilai standar deviasi sebesar 

27,80% menunjukkan bahwa terdapat variasi yang tergolong tinggi dari komite 

audit. 

Tabel 3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif pada Variabel Berskala Nominal  

Variabel Kategori Frekuensi Persen 
Kompensasi Rugi Fiskal 0= Tidak Terdapat Kompensasi Rugi Fiskal 1.534 83,6% 

 
1= Terdapat Kompensasi Rugi Fiskal 302 16,4% 

Kualitas Audit 0 = Tidak Diaudit KAP The Big Four 1.093 59,5% 

  1 = Diaudit KAP The Big Four 743 40,5% 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

 Tabel 3 menunjukkan sebesar 83,6% atau sebanyak 1.534 data 

perusahaan di Indonesia tidak terdapat kompensasi rugi fiskal, sedangkan 302 
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data perusahaan atau 16,4% terdapat kompensasi rugi fiskal. Kesimpulan dari 

penelitian deskriptif di atas menunjukkan perusahaan di Indonesia yang tidak 

terdapat kompensasi rugi fiskal lebih banyak dibandingkan perusahaan yang  

terdapat kompensasi rugi fiskal. 

 Variabel kualitas audit memperlihatkan bahwa sebagian perusahaan 

diaudit oleh KAP yang termasuk dalam KAP The Big Four sebesar 40,5% atau 

sebanyak 743 perusahaan dan sebagian yang hanya diaudit oleh KAP Non The 

Big Four yaitu sebesar 52,39% sebanyak 1.093 perusahaan. Berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa perusahaan di Indonesia lebih 

banyak diaudit oleh KAP Non The Big Four.   

 

4.2 Hasil Uji Outlier  

Tujuan dilakukannya uji outlier yaitu agar mengetahui adanya nilai yang 

dikategorikan ekstrim pada data penelitian dan nilai simpangan rata-rata yang 

cukup jauh sehingga bisa menyebabkan data pada penelitian yang bersifat 

kuantitatif dapat menjadi tidak normal. Pengujian di sini dilakukan pada 2.110 

data yang didapatkan dari seluruh perusahaan yang ada di BEI. Sesuai dengan 

hasil uji outlier yang dilakukan, terdapat 274 data ekstrim yang terdapat pada 

penelitian ini, di mana data yang tergolong ekstrim tersebut perlu untuk 

dikeluarkan dari pengujian ini yang disebabkan oleh kategori nilai Z-Score yang 

lebih besar atau sama dengan dari 3 dan -3. Sisa dari data yang dapat digunakan 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut yaitu berjumlah 1.836 data. 
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4.3 Hasil Uji Regresi Panel  

 Pengujian ini menentukan salah satu dari ketiga macam model yang akan 

dipilih, yang mana model telah dijelaskan sebelumnya yaitu PLS, FEM, dan 

REM, di mana tiga model tersebut umumya digunakan dalam penentuan 

permodelan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan 

pemilihan model terbaik yaitu dengan melakukan uji Chow untuk menentukan 

apakah menggunakan PLS atau FEM dan uji Hausman untuk menentukan apakah 

menggunakan FEM atau REM. 

 

4.4 Pemilihan Model Terbaik 

4.4.1 Hasil Uji Chow  

 Pengujian terkait uji Chow dilakukan dalam rangka memilih metode yang 

cocok terhadap penelitian yang dilakukan, yang mana metode yang akan dipilih 

tersebut mecakup PLS ataupun FEM. Nilai dari hasil pengujian ini diperlihatkan 

dengan menggunakan nilai probabilitas yang terdapat pada Cross-Section Chi-

Square, yang apabila nilai probabilitas yang kurang dari angka 0,05, maka 

selanjutnya perlu dilakukan pengujian Hausman dalam rangka untuk memilih 

model FEM atau REM. Hasil uji Chow ditampilkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4 

Hasil Uji Chow 

Effect Test   Prob 

Cross-section F   0,0000 
Cross-section Chi-square   0,0000 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 
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 Berdasarkan pada Tabel 4 di atas, uji Chow mendapatkan angka 

probabilitas yang terdapat pada Cross-section Chi-square sebesar 0,0000, 

sehingga permodelan yang digunakan adalah FEM, kemudian dikarenakan hasil 

uji Chow tersebut kurang dari 0,05 maka selanjutnya perlu dilakukan uji 

Hausman. 

4.4.2 Hasil Uji Hausman  

Pengujian Hausman dilakukan guna memilih model yang cocok untuk 

digunakan pada penelitian, yaitu antara FEM dan REM. Pada uji Housman, nilai 

probabilitas pada cross section random apabila kurang dari angka 0,05 maka 

menggunakan model regresi panel dengan model FEM, tetapi apabila kurang dari 

angka dari 0,05 maka menggunakan model regresi panel REM. Hasil uji Housman 

ditampilkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5 

Hasil Uji Hausman 

Test Summary   Prob 

Cross-section random   0,8677 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

 Berdasarkan hasil uji Hausman di atas, didapatkan nilai probabilitas hasil 

pengolahan data yaitu senilai 0,8677. Hasil uji Hausman tersebut bernilai di atas 

0,05, oleh karena itu model yang paling sesuai untuk digunakan adalah REM. 

 

4.5  Hasil Uji Hipotesis  

4.5.1  Hasil Uji F  

 Tujuan dari uji F yaitu untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara simultan dapat mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai signifikansi 
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kurang dari 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Berikut merupakan tampilan dari hasil uji 

F yang dilakukan pada penelitian ini:  

Tabel 6 

Hasil Uji F 

Variabel Dependen F Sig. Kesimpulan 

Penghindaran Pajak 5,584000 0,000001 Signifikan 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

 Hasil yang disajikan dalam Tabel 6 menunjukkan signifikansi sebesar 

0,000001 (kurang dari angka 0,05), hal demikian dapat diartikan variabel 

independen yang terdapat pada penelitian yang dilakukan berpengaruh signifikan 

secara simultan pada variabel dependen yaitu penghindaran pajak. 

4.5.2 Hasil Uji t  

 Uji t digunakan untuk pengambilan keputusan hipotesis dengan cara 

melihat pada tingkat signifikansi dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen, yang mana disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 7 

Hasil Uji t 

Variabel Koefisien Sig. Kesimpulan Hipotesis 

C 0,3715 0,0053   Return on Assets 0,4854 0,0000 Sig. + Terbukti 
Leverage 0,0961 0,0014 Sig. + Terbukti 
Ukuran Perusahaan -0,0067 0,1392 Insig. Tidak 
Kompensasi Rugi Fiskal 0,0172 0,3113 Insig. Tidak 
Kepemilikan Institusional -0,0534 0,0449 Sig. - Terbukti 
Proporsi Komisaris Independen  -0,1083 0,0602 Insig. Tidak 
Kualitas Audit 0,0399 0,0072 Sig. + Tidak 
Komite Audit 0,0033 0,8911 Insig. Tidak 

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 
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 Berdasarkan hasil uji t di atas, model regresi dengan variabel dependen 

penghindaran pajak, memiliki empat variabel independen yang tidak berpengaruh 

signifikan, yaitu ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, proporsi komisaris 

independen, dan komite audit. Variabel independen yang berpengaruh signifikan 

antara lain yaitu return on assets, leverage, kepemilikan institusional, dan kualitas 

audit. 

 Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, ROA berpengaruh signifikan 

positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI. ROA 

merupakan pengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba, hal demikian 

berarti bahwa ROA termasuk dalam faktor yang berpengaruh terhadap masalah 

pengenaan terkait penghasilan perusahaan. ROA yang semakin tinggi dapat 

mengakibatkan semakin tinggi pula adanya perencanaan terkait penghindaran 

pajak berupa rencana pajak yang matang dalam mengurangi beban bajak, 

sehingga semakin tinggi ROA dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil 

yang terdapat pada penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Darmawan dan Sukartha (2014), Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), Swingly 

dan Sukartha (2015), Waluyo et al. (2015), serta Dewinta dan Setiawan (2016) 

yang mengemukakan bahwa ROA berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

tindakan penghindaran pajak. 

 Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, leverage memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI. Nilai dari rasio ini apabila semakin tinggi maka menandakan utang pada 

pihak ketiga yang dilakukan oleh perusahaan meningkat, dengan demikian bunga 

atas utang tersebut juga akan naik, maka dari itu penghindaran pajak perusahaan 
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akan semakin tinggi dikarenakan bunga dari utang tersebut dapat dikurangi 

sebagai pengurang perhitungan pajak perusahaan. Leverage yang semakin tingi 

menandakan upaya penghindaran pajak yang semakin tinggi pula. Hasil yang 

terdapat pada penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Suyanto dan Supramono (2012), Waluyo et al. (2015), Dharma dan Ardiana 

(2016), Siregar dan Widyawati (2016), Nursari et al. (2017), Amelia et al. (2017), 

serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017) yang mengemukakan bahwa leverage 

berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. 

Hasil penelitian di atas mendapatkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI. Seberapa besar ataupun kecil ukuran suatu perusahaan tidak 

memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang terdapat pada 

penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati 

(2014), Setiana dan Setyowati (2014), Cahyono et al. (2016), Saifudin dan 

Yunanda (2016), Amelia et al. (2017), serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017) 

yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

adanya tindakan penghindaran pajak. 

 Hasil penelitian di atas mendapatkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak 

memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang ada di 

BEI. Kompensasi yang semakin tinggi tidak berarti melakukan penghindaran 

pajak. Berdasarkan Undang-Undang terkait pajak penghasilan No.36 tahun 2008 

mengemukakan bahwa perusahaan hanya dapat melakukan kompensasi selama 

beturut-turut lima tahun, apabila lebih dari itu maka tidak bisa dikompensasi. 

Hasil yang terdapat pada penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang 

Sri Ayu, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2012-2016 
UIB repository @2018



dilakukan oleh Sari (2014), Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) serta Waluyo et al. 

(2015) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. 

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa 

kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan. Kepemilikan saham 

pada suatu perusahaan yang proporsinya lebih besar dimiliki oleh perusahaan lain 

ataupun institusi pemerintahan, maka dalam hal memperoleh laba sesuai dengan 

yang diinginkan, kinerja dari manajemen perusahaan cenderung akan diawasi oleh 

investor institusi tersebut, sehingga dengan demikian dapat mendorong pihak 

manajemen perusahaan dalam meminimalkan beban pajk yang terutang oleh 

perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Feranika (2014), Sari (2014), Ginting (2016), Rahmawati et al. (2016), serta 

Wijayani (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

secara signifikan negatif terhdap penghindaran pajak. 

Variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris merupakan perwakilan dari para 

pemegang saham. Sehingga dewan komisaris tidak dapat mempengaruhi 

kecurangan pajak pada perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham itu 

sendiri yang lebih berpotensi merencanakan pajak. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2010), Annisa 

dan Kurniasih (2012), Kurniasih dan Sari (2013), Dewi dan Jati (2014), Cahyono 

et al. (2016), serta Pratama (2017) yang menyatakan bahwa proporsi komsaris 

independen tidak berpengaruh terhadap penghindran pajak. 
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Variabel kualitas audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

adanya tindakan penghindaran pajak. Dalam pelaksanaan CG, elemen yang dapat 

dikatan tergolong penting yaitu transparancy yang berupa pengungkapan terhadap 

laporan keuangan secara transparan. Hal demikian pada perusahaan dapat 

terwujud apabila adanya transparansi pada pemegang saham terkait hal yang 

berhungan dengan pelaporan perpajakan pada pasar modal ataupun rapat para 

pemegang saham. Otoritas publik semakin menuntut adanya tindakan tranparansi 

terkait pajak perusahaan (Sartori 2010). 

Kualitas dari audit atas laporan keuangan perusahaan dapat dikatakan 

tinggi apabila seorang auditor bisa mejamin kualitas atas laporan keuangan yang 

diaudit dengan segala kemampuan dan kualitas kerja yang dimiliki guna 

mempertahankan reputasi. Hal demikian tentunya menyebabkan suatu perusahaan 

akan memilih auditor yang memiliki kualitas, yang mana informasi atas keuangan 

perusahaan dapat terjamin untuk dilaporkan pada investor, sehingga menimbulkan 

kepercayaan atas informasi yang dilaporkan (Tuanakotta, 2007), dengan demikian 

tentunya upaya penghindaran pajak dapat semakin berkurang. Kualitas audit dapat 

terjamin apabilia diaudit oleh KAP The Big Four, sehingga apabila kualitas audit 

suatu perusahaan semakin berkualitas, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan  

tidak melakukan adanya pemanipulasian terkait kepentingan perpajakan (Chai & 

Liu 2009). Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa kualitas audit memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil yang terdapat pada 

penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih 

(2012), Dewi dan Jati (2014), Diantari dan Ulupui (2016), Marfirah dan Syam 
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(2016), Sunarsih dan Oktaviani (2016), serta Pratama (2017) yang menyatakan 

bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. 

Variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Sekelompok orang yang setidaknya terdiri dari tiga orang 

dalam suatu perusahaan merupakan komite audit pada perusahaan itu sendiri, di 

mana pemilihan dilakukan secara independen terkait kemampuan dan kompetensi 

dalam bidang akuntansi dan keuangan. Komite audit memiliki tanggung jawab 

terhadap dewan komisaris perusahaan, sehingga semakin banyak jumlah komite 

audit maka penghindaran pajak semakin berkurang (Pohan, 2009), namun hasil 

penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesesuaian 

jumlah komite audit berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu minimal tiga orang 

tidak menjamin suatu perusahaan tidak melakukan minimalisasi laba untuk 

kepentingan penghindaran pajak (tax avoidance). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa sedikit ataupun banyaknya komite audit tidak dapat 

menentukan apakah suatu perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak. Hasil 

yang terdapat pada penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Kurniasih dan Sari (2013), Feranika (2014), Sari (2014), Setiana dan 

Setyowati (2014), Cahyono at al. (2016), Ginting (2016), Rahmawati et al. 

(2016), serta Pratama (2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 7, maka didapatkan persamaan regresi 

panel untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  
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ETR = 0,3715 + 0,4854ROA + 0,0961LEV – 0,0067SIZE + 0,0172RFIS – 

0,0534KI – 0,1083PKI + 0,0399KUALAUDIT + 0,0033KOMAUDIT + e 

Dimana:  

ETR = Penghindaran Pajak  

ROA = Return on Assets  

LEV = Leverage  

SIZE = Ukuran Perusahaan  

RFIS = Kompensasi Rugi Fiskal  

KI = Kepemilikan Institusional  

PKI = Propori Komisaris Independen  

KUALAUDIT = Kualitas Audit  

KOMAUDIT = Komite Audit  

e = Error  

4.5.3 Hasil Uji Adjusted R Square (R2) 

Hasil uji Adjusted R2 ini dilakukan untuk menguji persentase kecocokan 

model yaitu pengaruh variabel return on assets, leverage, ukuran perusahaan, 

kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, 

kualitas audit, dan komite audit terhadap penghindaran pajak yang dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 8 

Hasil Uji Adjusted R Square (R2) 

Variabel Dependen Adjusted R-Square 

Penghindaran Pajak     0,019593 

Sumber: Data sekunder diolah, (2018) 
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Dilihat pada Tabel 8 di atas, diperoleh nilai dari adjusted R Square 

sebesar 0,019593 atau 1,95%, yang berarti bahwa variabel ROA, leverage, ukuran 

perusahan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, proporsi komisaris 

independen, dan kualitas audit, serta komite audit hanya dapat menjelaskan 

penghindaran pajak sebesar 1,95%, sedangkan 98,05% dijelaskan oleh faktor-

faktor lainnya atau variabel independen lainnya yang mana tidak didapatkan pada 

model penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, seperti rasio likuiditas, 

proporsi kepemilikan saham publik, umur perusahaan, pertumbuhan perusahaan, 

konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan, rapat komite audit, keahlian komite 

audit, opini audit, dan lain sebagainya. 
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