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ABSTRACT 

 

 Tax avoidance is a tax savings actionsthat are still in the realm of tax law 

(lawful fashion). Audit committee, audit quality, profitability (ROA), firm size 

(Size) are used as independent variables were estimated impact ontax avoidance 

as the dependent variable and proxied through Cash Effective Tax Rate (CETR). 

This research was conducted on the Stock Exchange the period 2011 - 

2015. Data obtained by accessing the Indonesia Stock Exchange’swebsite. The 

samples in this study used nonprobability sampling method with purposive 

sampling technique in order to get a sample size of 30 companies and the number 

of observations is 114 times. Data in this study were analyzed with multiple linear 

analysis techniques.  

The results of this study indicate that the proportion of profitability 

(ROA)has a positive effect on tax avoidance.And three variables do not affect tax 

avoidance are the amount of the audit committee, audit quality, firm size (Size). 

 

Keywords: tax avoidance, cash effective tax rate, audit committee, audit quality, 

profitability (ROA), firm size (Size) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di Indonesia, Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang 

paling besar yang dipungut dari rakyat yang bersifat memaksa. Kewajiban wajib 

pajak untuk membayar pajak untuk ikut berpartisapasi agar laju pertumbuhan dan 

pembangunan negara berjalan baik demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. 

Pada kenyataannya, sumber pendanaan pajak merupakan penerimaan negara yang 

paling besar selain penerimaan dari sumber daya alam (Ngadiman & Puspitasari, 

2014). Tabel 1.1 menjelaskan realisasi sumber penerimaan negara pada tahun 2011 

sampai dengan 2015. 

Tabel 1. 1 

Realisasi Penerimaan Negara APBN 2011-2015 (Dalam Milyar Rupiah) 

Sumber Penerimaan APBN 2011 APBN 2012 APBN 2013 APBN 2014 APBN 2015 

1. Penerimaan Perpajakan 873.877,40 980.518,10 1.077.306,70 1.146.865,80 1.240.418,86 

2. Penerimaan Bukan 

Perpajakan 
331.472,00 351.804,70 354.751,90 398.590,50 255.628,48 

2.1. Penerimaan Sumber Daya 

Alam 
213.823,00 225.844,00 226.406,20 240.848,30 100.971,87 

2.2. Bagian Laba BUMN 28.184,00 30.798,00 34.025,60 40.314,40 37.643,72 

2.3. Penerimaan Bukan Pajak 

Lainnya 
69.361,00 73.458,50 69.671,69 87.746,80 81.697,43 

2.4. Pendapatan Badan 

Layanan Umum 
20.104,00 21.704,30 24.648,20 299.681,00 35.315,46 

Jumlah / Total Penerimaan 1.205.346,0 1.332.322,9 1.432.058,6 1.545.456,3 1.496.047,3 

Sumber : Departemen Keuangan(Badan Pusat Statistik) tahun 2016  

Dari data diatas menunjukan bahwa penerimaan negara terbesar berasal 

dari penerimaan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dalam 
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pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. Tetapi, sebagian masyarakat berpendapat bahwa pajak adalah beban yang 

mengurangi penghasilan mereka, maka dari itu pelaksanaan pemungutan pajak 

tidak selalu mendapat respond yang baik oleh wajib pajakditambahwajib pajak 

tidak mendapat imbalan langsung setelah membayar pajak (Darmawan & 

Sukartha, 2014). Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya 

seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Hal ini menyebabkan 

banyak wajib pajak yang melakukan usaha untuk mengurangi beban pajak 

diantaranya dengan carapengurangan pajak secara legal disebut penghindaran 

pajak (Tax Avoidance), sedangkan pengurangan pajak secara ilegal disebut(Tax 

Evasion). 

Penghindaraan pajak (Tax Avoidance) adalah suatu pelaksanaan efisiensi 

bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan 

dalam Undang-Undang Perpajakan (Kurniasih & Sari, 2013). Penghindaran pajak 

ini dapat dikatakan menarik karena terjadinya manipulasi penghasilan atau 

merekayasa tax affair yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan 

yang berlaku(Irwansyah Lubis, 2010). Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajaknnya 

antara lain corporate governance, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. 
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Corporate Governance adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, 

aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta 

pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi(Maharani & Suardana, 2014). 

Mekanisme dalam pengawasan corporate governance ada dari internal dan 

eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan 

dengan menggunakan struktur dan proses internal yaitu proporsi Dewan 

Komisaris. Sedangkan mekanisme eksternal adalah seperti pengendalian oleh 

perusahaan dan struktur kepemilikan. Sesuai dengan penerapan corporate 

governance yang dillihat dari proksinya yaitu kepemilikan institusional, proporsi 

Dewan Komisaris Independen, Komite  Audit, dan Kualitas Audit (Fadhilah, 

2014). Pada penelitian ini, penerapan corporate governance bertujuan untuk 

melihat tingkat transparansi perusahaan dari segi audit perusahaan, maka dari itu 

proksi dari corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitas audit dan komite audit (Maharani & Suardana, 2014). 

Dalam penerapan CG, Kualitas Audit adalah pengungkapan yang akurat 

dalam melihat transparansi suatu perusahaan (Sandy & Lukviarman, 

2015).Menurut penelitian sebelumnya, proksi corporate governance untuk 

melihat transparansi suatu perusahaan salah satunya adalah kualitas audit (Annisa 

& Kurniasih, 2008). Annisa dan Kurniasih (2008) menyatakan kualitas audit 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance. Peneliti sebelumnya 

mengatakan apabila perusahaan diaudit oleh KAP Big Four maka kualitas audit 

yang dihasilkan semakin baik, karena perusahaan akan semakin sulit melakukan 

kebijakan pajak agresif (Annisa & Kurniasih, 2008).   

Pengaruh Corporate Governance..., Nisita Mutia, Ak.-IBS, 2017



4 
 

    Indonesia Banking School 

 

Selain kualitas audit, komite audit Menurutpenelitian sebelumnya, proksi 

corporate governance untuk melihat transparansi suatu perusahaan adalah Komite 

Audt dan Kualitas audit yang menyatakan komite audit dan kualitas audit 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance (Annisa & Kurniasih, 

2008). Dalam peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006, dalam rangka 

mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, 

dewan komisaris wajib membentuk komite audit paling sedikit terdiri dari tiga 

orang yaitu seorang komisaris independen, seorang pihak yang memiliki keahlian 

dibidang akuntansi, dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahilan 

dibidang hukum atau perbankan. Dengan melihat tujuan komite audit diharapakan 

perusahaan tidak melakukan manipulasi pajak, sedangkan pada kenyataannya masih 

banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa 

komite audit belum sepenuhnya dilakukan oleh Bank Umum di 

Indonesia.Penelitian (Annisa & Kurniasih, 2008)didukung oleh penelitian 

(Fadhilah, 2014) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa Komite Audit dan 

Kualitas Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance. Berbeda 

dengan penelitian (Maharani & Suardana, 2014) dan penelitian (Sandy & 

Lukviarman, 2015)yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Tax Avoidance.  

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran untuk melihat kemampuan 

suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, 

aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah 

satunya Return On Asset (ROA).  ROA merupakan kemampuan perusahaan secara 
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keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan 

aktiva yang tersedia di dalam perusahaan(Diaz & jufrizen, 2006). Semakin tinggi 

rasio ini berarti keadaan suatu performa keuangan perusahaan tersebut dapat 

dikategorikan baik. ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA juga bisa 

dikatakan rasio keuntungan bersih setelah pajak yang juga berarti suatu ukuran 

untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki 

perusahaan dari pengelolaan keuntungan bersih perusahaan. Apabila ROA negatif 

disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif(rugi). Hal ini menunjukkan 

kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara kesuluruhan aktiva belum 

mampu menghasilkan laba. Perusahaaan yang memperoleh laba diasumsikan 

bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan & Sukartha, 2014)dan 

(Maharani & Suardana, 2014)menyatakan bahwa Profitabilitas yang diukur 

menggunakan Return On Asset (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap 

Tax Avoidance. Sedangkan, penelitian lain berbeda dengan pernyataan(Verinoca 

& Utama, 2006),(Kurniasih & Sari, 2013), (Agusti, 2014), dan (Prakosa, 2014) 

yang menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tax 

avoidance. Berbeda dengan (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016)dan (Permana, 

2015)menyatakan hasil penelitian ROA tidak memiliki pengaruh terhadap Tax 

Avoidance. 

Selain corporate governance dan profitabilitas, ukuran perusahaan yang 

berukuran besar memiliki pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga 

Pengaruh Corporate Governance..., Nisita Mutia, Ak.-IBS, 2017



6 
 

    Indonesia Banking School 

 

berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap 

kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan 

perusahaan akan berdampak terhadap prospek cash flow di masa yang akan 

datang. Sedangkan bagi pemerintah akan berdampak terhadap besarnya pajak 

yang akan  diterima. 

Penelitian dilakukan oleh (Swingly & Sukartha, 2015) menjelaskan bahwa 

salah satu aspek penelitian yang diukur dengan ukuran perusahaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian (Swingly & Sukartha, 2015) 

didukung oleh penelitian (Darmawan & Sukartha, 2014)dan (Maharani & 

Suardana, 2014)yang menyatakan bahwa Ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap Tax Avoidance. Penelitian sebaliknya dilihat dari 

(Ngadiman & Puspitasari, 2014)dan penelitian dari (Kurniasih & Sari, 

2013)menyatakan bahwa hasil penelitiannya adalah Ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi objek 

mengangkat Bank Umum periode 2011-2015 dikarenakan masih sangat jarang 

dijumpai karena keterbatasan data mengenai pajak badan usaha.variabel yang 

peneliti ambil adalah variabel untuk melihat suatu transparansi perusahaan dalam 

segi audit, keuntungan, dan ukuran perusahaaan. 
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Dengan demikian, berdasarkan uraianlatar belakang masalah diatas 

peneliti mengangkat judul Corporate Governance, Profitabilitas, dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Bank Umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. 

 

1.2. Batasan Masalah 

Objek penelitian ini meneliti Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2011-2015. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil 

suatu perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance pada Bank 

Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015? 

2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance pada Bank 

Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015? 

3. Apakah profitabilitas berpengeraruh terhadap tax avoidance pada Bank 

Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance pada 

Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2015? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Kualitas Audit terhadap Tax 

Avoidance pada bank umum yang terdaftar di BEI periode 2011- 2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara Komite Audit terhadap Tax 

Avoidance pada bank umum yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara Profitabilitas terhadap Tax 

Avoidance pada bank umum yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara Ukuran Perusahaan terhadap Tax 

Avoidance pada bank umum yang terdaftar di BEI periode 2011- 2015. 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian mengenai pengaruh corporate governance, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance ini diharapkan 

memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan bagi penulis yang berkaitan dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi tax avoidance. 

2. Bagi Pembaca 

Memberikan informasi, tambahan refrensi, dan bahan pengembangan 

penelitian berikutnya terkait dengan corporate governance, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. 
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3. Bagi Perbankan 

Bagi manajemen perbanakan di Indonesia dapat menjadi masukan dan 

dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh corporate governance, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. dalam 

kegiatan operasiaonal perbankan, sehingga dapat mencegah bank 

umum terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang terdapat dalam 

peraturan perpajakan antara kegiatan yang legal maupun ilegal dalam 

perencanaan pajaknya. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

 

BAB II KERANGKA TEORITIS 

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dan mendukung penelitian ini, 

penelitian terdahulu, serta hipotesis yang dirumuskan untuk penelitian ini. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi model penelitian, jenis data yang digunakan, definisi 

variabel-variabel penelitian, penetapan objek, prosedur pengumpulan data, teknik 

analisa data, serta metode pengujian asumsi regresi yang dilakukan. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas analisis dan intepretasi terhadap hasil penelitian 

berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang telah di bahas pada Bab IV dan 

saran-saran yang diberikan untuk pembaca dan pengguna. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai pemaparan teori-teori yang akan 

digunakan peneliti dan landasan serta referensi dalam penelitian ini. Bab ini terdiri 

dari uraian teori dan definisi mengenai teori keagenan, teori mengenai corporate 

governance, teori mengenai profitabilitas, teori mengenai ukuran perusahaan serta 

teori mengenai tax avoidance. Bab ini juga menguraikan pengembangan hipotesis 

dan perkembangan dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh 

corporate governance, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tax 

avoidance. 

2.1.1. Teori Agency 

Teori agency merupakan teori yang menyatakan hubungan kontrak antara 

agen (manajemen suatu perusahaan) dan principal (pemilik usaha/investor). Agen 

melakukan tugas-tugas tertentu untuk principal, principal mempunyai kewajiban 

untuk memberikan imbalan pada pihak agen. Inti dari keagenan tersebut terkadang 

menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham atau biasanya disebut 

konflik kepentingan. Masalah itu timbul karena pemegang saham dan manajer 

berusaha untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing. Pemegang saham 

selaku

Pengaruh Corporate Governance..., Nisita Mutia, Ak.-IBS, 2017



12 
 

Indonesia Banking School 

 

pemilik atau principal menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-

cepatnya atas investasi yang mereka investasikan sedangkan manajer 

menginginkan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas 

kinerjanya dalam menjalankan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). 

Menajer melaporkan kinerja perusahaan yang baik kepada pemilik padahal 

sebenarnya terjadi kinerja perusahaan sedang tidak terlalu baik. Tindakan ini 

terjadi karena pemilik menilai kinerja manajer dari hasil kinerjanya. Hasil kinerja 

manajer dikatakan baik apabila manajer sudah mencapai target perusahaan atau 

lebih dari target perusahaan. Maka agar tercapainya target perusahaan, manajer 

sering melakukan upaya memanipulasi laporan keuangan agar dapat memperoleh 

kompensasi tambahan tersebut. Upaya manajer melakukan manipulasi keuangan 

ini sangat bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance) yang sangat menekankan aspek transparansi suatu 

pelaporan keuangan. Proksi corporate governance dalam penelitian ini adalah 

Kualitas Audit dan Komite Audit. Sesuai dengan agency theory menyimpulkan 

bahwa Kualitas audit dan Komite Audit memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap Tax Avoidance dalam suatu perusahaan.  

Didalam profitabilitas agency theory memacu para agent untuk 

meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka 

jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan laba perusahaan, maka 

pihak agent akan mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi 

kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan karena adanya 

beban pajak yang tinggi. Didalam penelitian ini proksi profitabilitas menggunakan 
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Return On Asset (ROA).Sesuai dengan agency theory menyimpulkan bahwa ROA 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance didalam suatu 

perusahaan.  

2.1.2. Teori Akuntansi Positif (Positive Accoounting Theory) 

  Watts dan Zimmerman (1986) merumuskan tiga hipotesis dalam 

akuntansi positif, yaitu: 

1. Hipotesis rencana bonus (Bonus Plan Hypothesis), dalam keadaan 

ceteris paribus para manajer perusahaan yang menginginkan rencana 

bonus akan memilih prosedur akuntansi yang akan menggantikan 

pelaporan laba dari periode mendatang ke periode sekarang, sehingga 

pelaporan laba di periode sekarang akan cenderung tinggi.Dengan 

tingginya pelaporan laba di masa sekarang, maka manajer dapat 

memaksimalkan gajinya sesuai dengan laba yang diperoleh. 

2. Hipotesis perjanjian hutang (Debt Covenant Hypothesis), dalam 

keadaan ceteris paribus perusahaan yang mempunyai ratio leverage 

(debt/equity) yang tinggi akan cenderung memilih prosedur akuntansi 

yang menggeser pelaporan laba periode mendatang ke periode 

sekarang, sehingga rasio leverage akan cenderung menurun. Untuk 

memperoleh hutang, perusahaan harus memenuhi syarat yang diberikan 

oleh kreditur seperti mempertahankan rasio keuangan perusahaan. Jika 

perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh 
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kreditur, maka perusahaan akan dikenakan penalti atau akan terhambat 

dalam menambah pinjamannya. 

3. Hipotesis biaya politik (Political Cost Hypothesis), dalam keadaan 

ceterisparibus, perusahaan yang memiliki kemungkinan biaya politik 

yang besarakan berusaha untuk menangguhkan laba periode sekarang 

ke periode yangakan datang. Sehingga perusahaan berukuran besar akan 

cenderungmenangguhkan labanya ke masa yang akan datang. Hal ini 

dilakukan agarperusahaan besar yang cenderung diperhatikan oleh 

pemerintah dapatmenekan biaya politiknya. 

2.1.2.1. Hipotesis Biaya Politis (Political Cost Hypothesis) 

Perusahaan yang memiliki biaya politis yang tinggi akan 

berusaha untuk memperkecil labanya, hal ini sesuai dengan Teori 

Akuntansi Poositif, khususnya hipotesis biaya politis (Sumiari & 

Wirama, 2016).  Semakin besar biaya politis yang dihadapi perusahaan, 

maka semakin cenderung manajer memilih prosedur akuntansi yang 

melaporkan laba yang lebih rendah. Biaya politis sering diproksikan 

dengan ukuran perusahaan. Oleh karena itu, political cost hypothesis 

disebut juga dengan size hypothesis. Ukuran perusahaan digunakan 

sebagai proksi biaya politis berdasarkan asumsi bahwa perusahaan 

besar lebih sensitif secara politis dan beban politisnya akan lebih besar 

daripada perusahaan kecil (Sumiari & Wirama, 2016). Biaya politis 

salah satunya adalah pajak yang menjadi kewajiban suatu perusahaan. 

Perusahaan besar cenderung mempunyai laba yang besar, sehingga 
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kewajiban perpajakannya akan semakin besar pula. Oleh karena itu, 

untuk mengurangi kewajiban perpajakannya, perusahaan akan berusaha 

untuk menangguhkan laba periode sekarang ke periode mendatang. 

Sehingga semakin besar suatu perusahaan maka kemungkinan 

perusahaan melakukan penghindaran pajak akan semakin besar 

(Rusydi, 2013). 

2.1.2. Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban 

kenegaraan dan peran serta Wajib  Pajak untuk secara langsung dan 

bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan 

negara dan pembangunan nasional. Sesuai undang-undang perpajakan, 

membayar  pajak  bukan  hanya  merupakan  kewajiban,  tetapi  

merupakan  hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam 

bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan 

nasional (Darmawan & Sukartha, 2014). 
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2.1.3. Manajemen Pajak 

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat 

dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas 

suatu manajemen pajak tergantung dari instrumen apa yang dipakai suatu 

perusahaan. (Suandy, 2008) 

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan 

serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan 

(Sophar Lumbantoruan, 1996).Tujuan manajemen pajak dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar. 

b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang 

seharusnya. 

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen 

pajak yang terdiri atas: 

a. Perencanaan pajak (tax planning) 

b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) 

c. Pengendalian pajak (tax control) 

2.1.4. Perencanaan Pajak 

Secara garis besar, perencanaan pajak (tax planning) adalah proses 

mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa 
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sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, 

berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik 

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara 

komersial (Zain, 2008:43). Selain berkaitan dengan efisiensi pembayaran pajak 

dengan benar, tax planning juga bertujuan  dengan  pemanfaatan  peluang  

kegiatan  usaha.  Dengan memanfaatkan berbagai fasilitas perpajakan, perusahaan 

dapat memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang 

menguntungkan perusahaan dan tidak merugikam pemerintah dengan cara yang 

legal. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, baik yang memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar 

peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan dalam perpajakan adalah tax 

avoidance dan tax evasion (muljono, 2008). Pengertian dari kedua istilah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah usaha wajib pajak untuk 

meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang 

riil yang dapat diterima oleh fiskus pajak. 

b. Penggelapan pajak (tax evasion) adalah penghindaran pajak yang 

dilakukan  secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan 

perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (tax evasion) dilakukan dengan cara 

memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari 

penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya. 
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2.1.5.  Tax Avoidance 

 Penghindaran pajak (Tax Avoidance) merupakan segala bentuk kegiatan 

yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik diperbolehkan oleh pajak 

atau kegiatan khusus dengan tujuan untuk mengurangi pajak (Sandy & 

Lukviarman, 2015).  

Menurut Ngadiman (2014) penghindaran pajak adalah rekayasa ‘tax 

affairs’ yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). 

Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku 

yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, 

meskipunpraktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara 

dari sektor pajak (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Komite urusan fiskal dari 

Organization For Economic Cooperation and Develpoment (OECD) 

menyebutkan ada tiga karakter penghiindaran pajak, yaitu: 

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat 

didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. 

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan celah (loopholes) dari undang-

undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, 

padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-

undang. 

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema dimana umumnya para konsultan 

menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaraan pajak dengan 

syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin. 
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Dalam penelitian Hoque, et al. (2011) diungkapkan beberapa cara 

perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu: 

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba darimodal sehingga 

mengurangi laba bersih dan utang pajakperusahaan tersebut. 

2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaanoperasional, dan 

membebankan yang sama terhadap laba bersihsehingga mengurangi utang 

pajak perusahaan. 

3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehinggamengurangi laba 

bersih. 

4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawahnilai penutupan 

peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak. 

5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalamindustri 

manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak. 

 

Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena pemegang saham tentu 

menginginkan adanya pengembalian keuntungan perusahaan yang berlipat ganda 

dari investasi perusahaan dengan cara mengurangi beban pajak yang artinya 

keuntungan perusahaan akan meningkat (Puspita, 2014). 

Tax Avoidance merupakan bagian dari tax planning yang dilakukan 

dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Tax Avoidance secara hukum 

pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari 

Pengaruh Corporate Governance..., Nisita Mutia, Ak.-IBS, 2017



20 
 

Indonesia Banking School 

 

kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Ada beberapa 

metode untuk mengukur Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) antara lain, sebagai 

berikut: 

Tabel 2. 1 

Pengukuran Tax Avoidance 

Metode 

Pengukuran 

Cara Perhitungan 

GAAP ETR 

 

Current ETR 

 

Cash ETR 

 

Long-run cash ETR 

 

ETR Differential Statutory ETR - GAAP ETR 

DTAX 
Error term from the following regression:  

ETR differential x Pre-tax book income=  

a + b x Control + e 

Total BTD 

Pre-tax income - ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) - ( 

NOLt  – NOLt-1 )) 

Temporary BTD Deferred tax expense / U.S.STR 

Abnormal Total 

BTD 

Residual from BTD/ TAi t = βTAit + βmi + eit 

Unrecognized Tax 

Benefits 

Disclosed amount post - FIN48 

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

Σ (𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑑)

Σ (𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒)
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Tax Shelter Activity 

Indicator variable for firms accused of engaging in a tax 

shelter 

Marginal Tax Rate Simulated marginal tax rate 

 Sumber : Hanlon & Heitzman, 2010 

2.1.6. Corporate Governance 

Di Indonesia, krisis ekonomi ini telah berkembang dan bersifat multi 

dimensi, karena diikuti krisis politik serta berbagai aspek masalah didalam negeri 

yang berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Hal ini diperparah oleh 

lemahnya mekanisme berbagai institusi penyangga sistem perekonomian negara 

(Lukviarman, 2006). Keadaan semakin parah ditambah rendahnya kadar penegak 

hukum di Indonesia sehingga secara teknis Indonesia dianggap bangkrut. Dari 

paparan diatas menyatakan praktik yang dilakukan perusahaan berhubungan 

dengan krisis ekonomi nasional dilakukan secara menyeluruh. Sebagai sebuah 

sistem, kondisi negara menjadi lancar dan menarik apabila seluruh komponen 

berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya. 

Maka dari itu jelas bahwa Corporate Governance(CG)merupakan suatu 

sistem yang terdiri dari berbagai perangkat (kelembagaan) serta aturan main (code 

of cconduct) dan hukum yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan (cheks 

and balances) agar seluruh sistem dapat bekerja secara optimal (Lukviarman, 

2006). Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) adalah rangkaian proses, 

kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, 

pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola 

perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan 

Pengaruh Corporate Governance..., Nisita Mutia, Ak.-IBS, 2017



22 
 

Indonesia Banking School 

 

(stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak 

utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan 

dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, 

pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. 

2.1.5.1. Kualitas Audit 

Dalam penerapan Corporate Governance, Kualitas Audit dengan 

pengungkapkan yang akurat (transparansi) menjadi salah satu elemen yang 

penting (Sandy & Lukviarman, 2015). Kualitas Audit adalah salah satu elemen 

yang diharapkan dapat melihat transparansi suatu perusahaan kepada pemegang 

saham yang dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait dengan kegiatan 

operaisonal pada perusahaan termasuk salah satunya adalah perpajakan. Adanya 

rapat para pemegang saham dengan perusahaan mempunyai alasan yaitu 

dikhawatirkan adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, 

dan para pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi 

agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut. 

Laporan keuangan memiliki peran penting dan merupakan dasar 

pengambilan keputusan untuk para investor (Sandy & Lukviarman, 2015). Oleh 

karena itu, kualitas dari laporan keuangan dapat dilihat dari apakah perusahaan 

tersebut menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four dalam 

mengaudit perusahaannya atau tidak. KAP The Big Four adalah oligopoly 

industry akuntansi dan jasa professional karena mereka menguasai sebagian besar 

pasar, yaitu perusahaan go public (terdaftar di pasar modal) di seluruh dunia, dan 

perusahaan private besar lainnya. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor 
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KAP The Big Four dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai 

perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh 

KAP The Big Four (PriceWaterhouseCooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, 

KPMG, Ernst & Young-E&Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah 

dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four. 

Sebab Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas yang tinggi akan 

mempertahankan reputasinya dengan memberikan Kualitas Audit yang tinggi pula 

(Sandy & Lukviarman, 2015). 

2.1.5.2. Komite Audit  

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pembentukan 

komite audit merupakan suatu keharusan. Komite audit merupakan salah satu 

komite yang memiliki peranan penting dalam corporate governance. Komite audit 

bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen 

(Fadhilah, 2014). Komite audit memiliki tanggung jawab yang besar dalam 

menyiapkan audit, melakukan ratifikasi terhadap sistem pengendalian internal, 

dan memecahkan perselisihan dalam peraturan akuntansi (Kurniasih & Sari, 

2013). 

Komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada dewan komisaris dalam membatu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan 

Komisaris. Badan ini bertugas memilih dan menilai kinerja perusahaan kantor 

akuntan publik. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai 

masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan 
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pengendalian intern (Hardiningsih, 2010). Dalam suatu perusahaan bidang 

perbankan, Bank wajib memiliki komite audit paling kurang terdiri dari: 

a. Seorang komisaris independen 

b. Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan 

atau akuntansi 

c. Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau 

perbankan 

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang 

pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Komite Audit 

melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta 

pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan 

pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Adapun 

syarat keanggota dan masa tugas komite audit wajib, antara lain: 

1.  memiliki integritas yang tinggi, kemampuan pengetahuan, pengalaman sesuai 

dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. 

2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perushaan khususnya yang terkait 

dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan, proses audit, manajemen 

risiko, dll. 

3. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh perusahaan. 

4. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik (KAP), Kantor 

Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lalin yang memberi 

jasa penilai kepadaemiten dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. 
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Dalam rangka melaksanakan tugas komite audit paling kurang melakukan 

pemantauan dan evaluasi terhadap: 

1. Pelaksanaan tugas satuan kerja Audit Intern 

2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar 

audit yang berlaku 

3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku 

4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit 

Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia,, guna 

memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris 

2.1.7. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran untuk melihat kemampuan 

suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, 

aset, dan modal saham tertentu(Diaz & jufrizen, 2006).  

Kemampuan perusahaan ini akan dilihat oleh investor, makin baik 

kemampuan perusahaan tersebut maka semakin tertarik investor untuk 

menanamkan modal di perusahaan tersebut. ROA memiliki tujuan dan manfaat 

tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak 

luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang tertarik memiliki hubungan dengan 

perusahaan seperti calon investor (Diaz & jufrizen, 2006). 

Semakin tinggi rasio profitabilitas, berarti semakin tinggi kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba. Ada beberapa metode yang digunakan dalam 

mengukur profitabilitas, antara lain: 
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1. Net Proft Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM)  merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak 

dengan penjualan bersih. Rasio NPM mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dalam tingkat penjualan. Semakin tinggi 

NPM menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi 

pula pada tingkat penjualan tertentu. Untuk menghitung net profit margin, 

yaitu: 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 (NPM) =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

2. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan kemampuan perusahaan secara 

keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan 

aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin besar ROA menunjukkan 

kinerja perusahaan semakin baik karena tingkat pengembalian investasi 

(return) yang semakin baik. Cara mengukur ROA, yaitu: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (ROA) =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 
 

3. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. ROE merupakan rasio 

laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri yang digunakan untuk 

mengukur kamampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi 

pemegang saham. Cara mengukur ROE, yaitu: 
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𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 (ROE) =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

4. Earnings Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio 

yang rendah berarti manajemen dalam suatu perusahaan belum berhasil 

untuk mensejahterakan pemegang saham, sebaliknya rasio yang tinggi 

menunjukkan kesejahteraan pemegang saham meningkat. Cara mengukur 

EPS, yaitu: 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥 − 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 

 

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan 

dengan menggunakan ROA, karena Return On Asset (ROA) mampu menunjukkan 

kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan (Diaz & 

jufrizen, 2006). Semakin tinggi rasio ini berarti keadaan suatu performa keuangan 

perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik.  ROA menunjukkan kemampuan 

dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan 

laba. semakin tinggi ROA, laba yang akan dibagikan kepada para pemegang 

saham juga akan semakan tinggi pula. 

2.1.8. Ukuran Perusahaan 

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan 

yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan-kebijakan akan berdampak lebih 
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besar terhadap perusahaan besar dibandingkan perusahaan kecil. Bagi negara, 

ukuran perusahaan akan berdampak terhadap  besarnya pajak yang akan diterima 

negara (Swingly & Sukartha, 2015). 

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan 

kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar(large firm), 

perusahaan sedang(medium firm), dan perusahaan kecil(small firm). Skala 

perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya 

perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan (Sumiari & Wirama, 

2016). Semakin besar total aset perusahaan maka menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga 

menggambarkan bahwa perusahaan akan lebih stabil dan akan lebih mampu 

menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Ngadiman 

& Puspitasari, 2014). 

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan dalam perbankan di Indonesia dikelompokkan kedalam 

4 kelompok usaha ( Bank Umum Kelompok Usaha – BUKU) sebagai berikut: 

1. BUKU 1 dimana perusahaan dibidang perbankan dengan modal inti 

kurang dari Rp 1 Triliun. 

2. BUKU 2 dimana perusahaan dibidang perbankan dengan modal inti 

Rp1Triliun sampai dengan kurang dari Rp5 Triliun. 

3. BUKU 3 dimana perusahaan dibidang perbankan dengan midal inti 

Rp5Triliun sampai dengan kurang dari Rp30Triliun. 
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4. BUKU 4 dimana perusahaan dibidang perbankan dengan modal inti 

diatas Rp30Triliun. 

Semakin besar ukuran perusahaan biasanya memiliki informasi yang baik 

untuk investor dalam mengambil keputusan sehubungan dengan investasi saham 

yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut semakin banyak (Verinoca & Utama, 

2006). Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus reliabel, terbebas dari 

manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia terutama 

yang berkaitan dengan minimalisasi laba untuk meminimalkan pendapatan kena 

pajak, sehingga pembayaran pajak perusahaan juga semakin kecil (Richardson & 

Lanis, 2007). 

2.2. Penelitian Terdahulu 

 Sandy dan Lukviarman (2015) melakukan penelitian mengenai kualitas 

audit terhadap tax avoidance. Dalam penelitian ini, kualitas audit diukur 

menggunakan skala pengukuran nominal yaitu dengan menggunakan variabel 

dummy dimana perusahaan yang di audit oleh KAP big four diberikan nilai 1, 

sedangkan perusahaan yang diaudit bukan oleh KAP big four diberikan nilai 0. 

Penelitian menggunakan sampel sebanyak 150 data dari perusahaan manufaktur 

yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2013. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tax 

avoidance. Penelitian dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) mengenai 

kualitas audit terhadap tax avoidance dengan sampel sebanyak 200 data dari 

perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. 
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 Sandy dan Lukviarman (2015) melakukan penelitian mengenai komite 

audit terhadap tax avoidance. Dalam penelitian ini, komite audit diukur 

menggunakan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan. Penelitian 

menggunakan sampel sebanyak 150 data dari perusahaan manufaktur yang listed 

di BEI tahun 2011-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit 

berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian dilakukan oleh 

Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) mengenai komite audit terhadap tax 

avoidance dengan sampel sebanyak 69 data dari perusahaan perbankan yang go 

public yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 - 2013. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tax 

avoidance. 

 Darmawan dan Sukartha (2014) melakukan penelitian mengenai 

profitabilitas terhadap tax avoidance. Dalam penelitian ini, profitabilitas di 

proksikan menggunakan Return On Assets (ROA) yang diukur menggunakan 

perbandingan antara keuntungan sebelum pajak dengan total aset perusahaan. 

Penelitian menggunakan sampel sebanyak 460 data dari perusahaan yang terdaftar 

di BEI periode 2010 – 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA 

berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian yang dilakukan 

Graham, dkk (2015) mengenai profitabilitas yang diproksikan menggunakan ROA 

terhadap tax avoidance dengan sampel 600 data corporate tax executives. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap tax 

avoidance. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) profitabilitas dengan proksi ROA 

terhadap tax avoidance dengan sampel sebanyak 288 data perusahaan manufaktur 
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yang terdaftar di BEI periode 2007 – 2010 menyatakan ROA berpengaruh negatif 

signifikan terhadap tax avoidance.  

 Monzur, dkk (2016) melakukan penelitian mengenai ukuran perusahaan 

terhadap tax avoidance. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur 

menggunakan logaritma natural dari market value ekuitas perusahaan pada awal 

tahun. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 65.796 data perusahaan yang 

termasuk perusahaan life cycle.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian 

menurut Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance dari sampel sebanyak 460 

data.Menurut (Richardson & Lanis, 2007) dengan sampel data sebanyak 552 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

tax avoidance. Penelitian (Richardson & Lanis, 2007) didukung oleh (Kurniasih 

& Sari, 2013) dengan sampel sebanyak 200 data menyatakan bahawa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance.  

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh corporate 

governance, profitabilitas, dan ukuran perusahaan pada bank umum yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2015.. Berikut ini adalah 

beberapa penelitian terdahulu yang diringkas dalam tabel 2.2: 
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Tabel 2. 2 

Ringkasan Peneliti Terdahulu 

 

No 

Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel 
Hasil 

Independen Dependen 

1 

Grant 

Richardson 

& Roman 

Lanis 

(2007) 

Determinants 

of the 

variability in 

corporate 

effective tax 

rates and tax 

reform: 

Evidence 

from 

Australia 

Size 

ETR 

Negatif 

Signifikan 

Leverage 
Negatif 

Signifikan 

Inventory 

Intensity 

Negatif 

Signifikan 

ROA 
Negatif 

Signifikan 

Net Property 

(CINT) 

Tidak 

Berpengaruh 

R&D 

Expenditure 

Tidak 

Berpengaruh 

2 

Christoper 

S. 

Amstrong, 

Jennifer L. 

Blouin, 

Alan D, & 

Lucker 

(2015) 

Corporate 

Governance, 

Incentives, 

and Tax 

Avoidance 

FIN 48 

Tax 

aggressiveness 

Positif 

Signifikan 

Tax Avoidance 
Negatiif 

Signifikan 

CEO Incentives 
Positif 

Signifikan 

Corporate 

Governance 

Positif 

Signifikan 
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3 

Mostafa 

Monzur, 

Al-Hadi, 

Taylor, & 

Richardson 

(2016) 

Does a 

Firm’s Life 

Cycle 

Explain Its 

Propensity to 

Engage in 

Corporate 

Tax 

Avoidance? 

Corporate Tax 

Avoidance 

Life Cycle 

positif 

signifikan 

Resource-

based 

dependence 

theory 

positif 

signifikan 

4 

John R. 

Graham, 

Michelle 

Hanlon, 

Terry 

Shelvin, 

Nemit 

Shroff 

(2013) 

Incentives for 

Tax Planning 

and 

Avoidance: 

Evidence 

from the 

Field 

ROA 

CETR 

Negatif 

Signifikan 

R&D Intensity 
Negatif 

Signifikan 

Leverage 
Tidak 

Berpengaruh 

Sales Growth 
Negatif 

Signifikan 

5 

I Gede 

Hendy 

Darmawan 

& I Made 

Sukartha 

(2014) 

Pengaruh 

Penerapan 

Corporate 

Governance, 

Leverage, 

Return On 

Asset, Dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Pada 

Penghindaran 

Pajak 

Corporate 

Governance 

Tax Avoidance 

Negatif 

Signifikan 

Leverage 
Tidak 

Berpengaruh 

ROA 
Positif 

Signifikan 

Ukuran 

Perusahaan 

Positif 

Signifikan 

6 

Syeldila 

Sandy & 

Niki 

Lukviarman 

(2015) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Institutional 

Ownership 

Tax 

Avoidance 

Tidak 

Berpengaruh 

Komisaris 

Independen 

Negatif 

Signifikan 

Kualitas Audit 
Negatif 

Signifikan 

Komite Audit 
Negatif 

Signifikan 
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7 

Tommy 

Kurniasih 

& Maria M. 

Ratna Sari 

(2013) 

Pengaruh 

Return On 

Asset, 

Leverage, 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan Dan 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

Pada Tax 

Avoidance 

ROA 

Tax 

Avoidance 

Negatif 

Signifikan 

Leverage 
Tidak 

Berpengaruh 

Komposisi 

Komisaris 

Independen 

Tidak 

Berpengaruh 

Komite Audit 
Tidak 

Berpengaruh 

Ukuran 

Perusahaan 

Negatif 

Signifikan 

Kompensasi 

Rugi Fiskal 

Negatif 

Signifikan 

8 

Nuralifmida 

Ayu 

Annisa, 

Lulus 

Kurniasih 

(2012) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Institutional 

Ownership 

Tax Avoidance 

Positif 

Dewan 

Komisaris 

Independen 

Positif 

Jumlah Dewan 

Komisaris 
positif 

Komite Audit 
positif 

signifikan 

Kualitas Audit 
positif 

signifikan 

9 

Deddy 

Dyas 

Cahyono, 

Rita 

Andini, 

Kharis 

Raharjo 

(2016) 

Pengaruh 

Komite 

Audit, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Dewan 

Komisaris, 

Ukuran 

Perusahaan 

(SIZE), 

Leverage 

(DER) Dan 

Profitabilitas 

(ROA) 

Terhadap 

Tindakan 

Penghindaran 

Pajak (Tax 

Avoidance) 

Jumlah Komite 

Audit 

Tax Avoidance 

Positif 

signifikan 

Institutional 

Ownership 

Positif 

signifikan 

Dewan 

Komisaris 

Independen 

tidak 

berpengaruh 

Ukuran 

Perusahaan 

tidak 

berpengaruh 

Leverage 
tidak 

berpengaruh 

Profitabilitas 

(ROA) 

tidak 

berpengaruh 
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10 

Andrian 

Budi 

Prasetyo 

(2014) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Komite Audit 

Dan 

Perusahaan 

Terhadap 

Kecurangan 

Pelaporan 

Keuangan 

Audit 

Committee 

Fraudulent 

financial 

reporting 

Negatif 

Signifikan 

Firm 

Characteristics 

Negatif 

Signifikan 

Sumber : Data  diolah oleh penulis (2017) 

 

2.3. Kerangka Penelitian 

Penelitian ini menguji pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan ukuran  

perusahaan terhadap tax avoidance perusahaan manufaktur. Kerangka penilitian 

dalam penelitian ini akan ditunjukan oleh gambar 2.1 berikut: 

 

Gambar 2. 1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
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2.4. Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Hubungan corporate governance dengan tax avoidance 

Dalam agency theory, manajer melaporkan kinerja perusahaan 

yang baik kepada pemilik padahal sebenarnya terjadi kinerja perusahaan 

sedang tidak terlalu baik. Tindakan ini terjadi karena pemilik menilai 

kinerja manajer dari hasil kinerjanya. Hasil kinerja manajer dikatakan baik 

apabila manajer sudah mencapai target perusahaan atau lebih dari target 

perusahaan. Maka agar tercapainya target perusahaan, manajer sering 

melakukan upaya memanipulasi laporan keuangan agar dapat memperoleh 

kompensasi tambahan tersebut. Upaya manajer melakukan manipulasi 

keuangan ini sangat bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan 

yang baik (Good Corporate Governance) yang sangat menekankan aspek 

transparansi suatu pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

terdapat hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance 

H2 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance 

2.4.2. Hubungan profitabilitas dengan tax avoidance 

ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan 

dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Adanya 

agency theory memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. 

Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan 

akan meningkat sesuai dengan laba perusahaan, maka pihak agent akan 
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mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja 

agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan karena adanya 

beban pajak yang tinggi. ROA merupakan cara pengukuran keuntungan 

bersih perusahaan dari pengelolaan aktiva perusahaan. Berdasarkan uraian 

diatas maka terdapat hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance 

2.4.3. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Tax Avoidance 

Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah 

CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih 

mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat 

suatu perencanaan pajak yang baik (political power theory)(Richardson & 

Lanis, 2007). Adanya political cost hypothesis theory memacu para agent 

memilih prosedur prosedur akuntansi yang melaporkan laba yang rendah 

dikarenakan semakin besar biaya politis yang dihadapi perusahaan 

membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, 

political cost hypothesis disebut juga dengan size hypothesis. Berdasarkan 

uraian diatas maka terdapat hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. JenisPenelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi peristiwa atau fakta sebagai 

variabel yang dipengaruhi (variable dependent) dan penyelidikan terhadap 

variabel-variabel yang mempengaruhi (variable independent). Penelitian 

tergolong ke dalam hyphotesis testing yang menjelaskan hubungan antara 

variabel-variabel penelitian. 

3.2. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh hubungan 

antara Corporate Governance, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Tax Avoidance. Penelitian ini dilakukan agar dapat membantu pihak-pihak yang 

terkait dalam melihat dampak dari Corporate Governance, Profitabilitas, dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Objek yang digunakan adalah 

perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Data pada penelitian ini menggunakan rentang waktu tahun 2011-2015. 

Pemilihan periode penelitian ini disebabkan karena peneliti ingin melihat seberapa 

besar perbankan di Indonesia melakukan Tax Avoidance  selama 5 (lima) tahun 

dengan Corporate Governance, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan  yang 

berbeda – beda. 
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3.3. Populasi danSampel 

Populasi adalah keseluruhan subyek dari penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah keseluruhan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011 sampai 2015. Teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sample adalah metode purposive sampling, yang 

artinya sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria 

yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Bank Umum yang sudah terdaftar di BEI pada periode2011-2015 

2. Memiliki laporan keuangan dan laporan tahunan yang telah diaudit selama 

periode2011-2015 

3. Laporan dinyatakan dalam mata uangrupiah 

4. Perusahaan dengan data yang memiliki data terkait dengan variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitianini. 

3.4. Jenis dan SumberData 

Jenis penelitian ini berupa penelitian kuantitatif sehingga sumber data 

berupa data sekunder yang diperoleh dari publikasi dokumen yang tersedia di 

web Bursa Efek Indonesia. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian 

yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses 

analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan 

penelitian. Data sekunder secara umum berisi bukti, catatan atau laporan yang 

terkumpul dalam suatu arsip yang dipublikasikan. Data sekunder yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa daftar nama perusahaan bidang 
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perbankan yang tercatat di BEI, laporan keuangan tahunan perusahaan 

perbankan pada periode 2011-2015. Perolehan data tersebut diambil dari web 

Bursa Efek Indonesia. 

3.5. Metode PengumpulanData 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori 

sebagai landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal 

penelitian, literatur, dan peraturan regulator terkait yang mendukung 

penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengkopi data-

data sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data didapatkan 

melalui webside Bursa Efek Indonesia yang dipublikasikan oleh bank 

tersebut. Periode data adalah tahun 2011-2015.  
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3.6. Variabel Penelitian dan DefinisiOperasional 

Dalam penelitian ini, vaiabel yang digunakan terdiri atas variabel dependen 

dan variabel independen. 

1. VariabelDependen  

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah taxavoidance (CETR).Penghindaran 

pajak merupakan wajib pajak yang bertujuan manipulasi penghasilan 

secara legal atau tidak melanggar ketentuan perpajakan sesuai dengan 

undang-undang untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Kurniasih & 

Sari, 2013). Penilitian tax avoidance dilakukan pada perusahaan bidang 

perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Model diasumsikan 

menggunakan pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini 

menggunakan model Cash Effective Tax Rate (CETR), dengan pengukuran 

menggunakan CETR diharapkan dapat melihat keagresifan perencanaan 

pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun 

perbedaan temporer. 

CETR =
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑

𝑃𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

2. VariabelIndependen 

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
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1. Corporate Governance 

Corporate Governance adalah rangkaian proses, kebiasaan, 

kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, 

pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi 

(Annisa & Kurniasih, 2008). Banyakanya perusahaan yang melakukan 

penghindaran pajak membuktikan bahwa corporate governance belum 

sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur di 

Indonesia. Proksi dari  corporate  governance yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitas audit dan komite audit (Maharani & 

Suardana, 2014). Corporate Governance dalam penelitian ini diukur 

dengan dua proksi, yaitu: 

• Kualitas Audit(AUDIT) 

Kualitas Audit (AUDIT) diukur dengan KAP yang mengaudit 

perusahaan dengan menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan 

yang di audit oleh KAP Big Four (Deloitte, Pricewaterhouse Coopers, 

Ernst & Young, KPMG) akan diberikan nilai 1, sedangkan perusahaan 

yang tidak diaudiit dengan KAP Big Four akan diberikan nilai 0 (Sandy 

& Lukviarman, 2015). 

• Komite Audit (KOMITE) 

Komite Audit (KOMITE) diukur menggunakan jumlah anggota 

komite audit yang ada didalam perusahaan (Prasetyo, 2014). 

2. Profitabilitas (ROA) 
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Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On 

Asset (ROA) (Prakosa, 2014). Profitabilitas suatu perusahaan dapat dihitung 

dengan berbagai cara, akan tetapi dalam penelitian ini profitabilitas 

diproksikan dengan Return On Asset (ROA). Semakin tinggi keuntungan 

perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan, dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

ROA =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

3. Ukuran Perusahaan (SIZE)  

Ukuran Perusahaan adalah Perusahaan yang berukuran besar memiliki 

basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai 

kebijakan-kebijakan akan berdampak lebih besar terhadap perusahaan 

besar dibandingkan perusahaan kecil (Rusydi, 2013). Dalam penelitian ini 

peneliti mengukur perusahaan diproksikan dengan logaritma natural dari 

total aset perusahaan yang diformulasikan sebagai berikut: 

Ukuran Perusahaan (𝑆𝑖𝑧𝑒) = Ln Total Asset 
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Dengan variabel diatas, peneliti rangkum dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 

Operasionalisasi Variabel 

 

No Variabel Definisi Pengukuran 
Skala 

Pengukuran 

1 
Tax Avoidance 

(CETR) 

Wajib pajak yang 

bertujuan 

manipulasi 

penghasilan secara 

legal untuk 

memperkecil 

jumlah pajak 

𝐶𝐸𝑇𝑅 =  
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑

𝑃𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 
 Rasio 

2 Kualitas Audit 

Elemen yang 

diharapkan dapat 

melihat transparansi 

suatu perusahaan 

kepada pemegang 

saham dengan 

melaporkan hal 

terkait dengan 

perpajakan pada 

pasar modal 

1 = Audit KAP Big Four 

0 = Tidak di Audit oleh KAP 

Big Four 

Nominal 

3 Komite Audit 

Badan yang 

dibentuk oleh 

dewan direksi 

untuk 

mengauditoperasi 

dan keadaan 

Jumlah komite audit  Rasio  

4 
Return On Asset 

(ROA) 

Kemampuan 

perusahaan secara 

keseluruhan di 

dalam menghasilkan 

keuntungan dengan 

jumlah keseluruhan 

aktiva yang tersedia 

di dalam perusahaan 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 Rasio 

5 
Ukuran 

Perusahaan (Size) 

Perusahaan yang 

berukuran besar 

memiliki basis 

pemegang 

kepentingan yang 

lebih luas, sehingga 

berbagai kebijakan-

kebijakan akan 

berdampak lebih 

besar 

Size = Ln (Total Asset) Rasio 

Sumber data : data disusun oleh penulis (2016) 
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3.7. Metode Analisis Data 

3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan 

nilai minimum (Ghozali, 2013). Tujuan analisis ini adalah untuk melihat sejauh 

mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. 

Program Eviews9 digunakan untuk melakukan analisis deskriptif. Dalam 

penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif, 

yaitu data yang dianalisis dan diolah dalam bentuk angka – angka matematis.  

3.7.2. Analisis Persamaan Regresi 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah multiple 

regression. Multiple Regression ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang 

menyeluruh  mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen untuk kinerja masing-masing perusahaan. Sebelum melakukan uji 

asumsi klasik guna mendapatkan hasil terbaik (Ghozali, 2013). Analisis data 

yang menggunakan analisis multiple regression ini menggunakan model yaitu:  

 

CETRi,t = α + β1AUDITi,t + β2KOMITEi,t+ β3ROAi,t + β4SIZEi,t +  𝜺 

Keterangan: 

CETRi,t : TaxAvoidance 

β1,β2,β3,β4 : Koefisien masing- masing variabel 
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α  :Konstanta 

AUDITi,t : KualitasAudit 

KOMITEi,t : KomiteAudit 

ROAi,t  : Return OnAsset 

SIZEi,t  : UkuranPerusahaan 

3.7.3. Analisis Regresi Data Panel 

 Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data seksi silang  

(Winarno W. W., 2011). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, 

merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri 

atas beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali 

masing-masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno W. W., 

2011). Dilanjutkan oleh Nachrowi & Usman (2006:311) analisis regresi data panel 

memiliki tiga macam model, yaitu : Ordinary Least Square (OLS) , Fixed Effect 

Model (MET), dan Random Effect Model (MER). Menurut Nachrowi & Usman 

(2006:311) dalam analisis data panel digunakan dua uji, yaitu : 

1. Uji Chow 

 Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan keputusan 

atas hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik 

log likelihood ratio (uji LR).  Berikut hipotesis yang digunakan (Widarjono, 

2009): 
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Ho = Menggunakan model Common Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

 Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai Cash Effective Tax 

Rates pada cross section Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai Cash 

Effective Tax Rates pada cross section Chi Square < 0,05.Maka dapat diambil 

kesimpulan, bahwa Ho ditolak maka model fixed effect lebih baik dari pada 

common effect. 

2. Uji Hausman 

 Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui 

perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu 

diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis yang 

digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah: 

Ho = Menggunakan model Random Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

 Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai Cash Effective Tax 

Rates pada Cross Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai Cash 

Effective Tax Rates pada Cross Section Random < 0,05.Maka dapat diambil 

kesimpulan, jika Ho ditolak maka model fixed effect lebih baik daripada random 

effect, begitu juga sebaliknya.   

Pengaruh Corporate Governance..., Nisita Mutia, Ak.-IBS, 2017



48 
 

  Indonesia Banking School   

 

3.7.4. Pengujian Normalitas 

Salah satu asumsi dalam analisis adalah data berdistribusi normal. Dalam 

melakukan pengujian normalitas ini diperlukan alat analisis dengan menggunakan 

salah satu cara yaitu uji Jarque-Bera. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk 

mengetahui apakah data terdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan 

skewness dan kurtosis data dan dibandingkan. Menurut Winarno (2011), hipotesis 

yang akan diuji sebagai berikut : 

𝐻𝑜 =  𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑢𝑗𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝐻𝑎 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑢𝑗𝑖 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

Berikut adalah ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis: 

1. Ho ditolak dan Ha diterima apabila nilai signifikan unstardadized residual 

yang dihasilan dari uji Jarque – Bera < 2,00 atau probabilitas kurang dari 5%. 

Hal ini mengindikasikan bahwa residual data penelitian tida terdistribusi 

normal, sehingga perlu dilakukan pemilihan outlier, agar residual data dapat 

terdistribusi normal 

2. Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai signifikansi unstardadized residual 

yang dihasilkan dari uji Jarque-Bera >2,00 atau probabilitas kurang dari 5%. 

Hal ini mengindikasikan bahwa residual data penelitian tidak terdistribusi 

normal, sehingga perlu dilakukan pemilihan outlier, agar residual data dapat 

terdistribusi normal. 
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3.7.5. Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum menganalisis hipotesis terlebih dahulu uji asumsi klasik, karna 

pengujian ini bertujuan untuk mengetahui, menguji serta memastikan kelayakan 

model multiple regression yang  digunakan dalam penelitian ini. 

3.7.5.1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji kondisi adanya hubungan 

linier antar variabel independen. Multikolinieritas tidak akan terjadi pada 

persamaan regresi yang sederhana (yang terjadi atas satu variabel dependen dan 

satu variabel independen) (Winarno, 2011). Identifikasi terdapat gejala 

multikolinieritas dapat diketahui apabila nilai koefisien determinasi dan 

koefisien korelasi yang tinggi.  

 Menurut Mulyono (2006:264) pada umumnya hubungan antara variabel 

bebas adalah tidak sempurna, sehingga jika hal ini terjadi maka varians dan 

deviasi standar akan lebih besar dibanding jika tidak ada multikolinearitas sama 

sekali. Dilanjutkan Mulyono (2006) akibat selanjutnya, statistika t cenderung 

makin kecil atau koefisien regresi cenderung tidak signifikan berbeda dari nol. 

 Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antar variabel 

independen Gujarati, (2007:67). Indikator terjadinya multikolinearitas (Gujarati, 

2007:87) yaitu : 

1. 𝑅2 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan 

2. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variael penjelas 

Dengan melakukan analisa correlation matrix dapat diketahui hubungan antara 
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dua atau lebih variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi satu 

variabel independen lain. Jika hasil analisa correlation matrix antar variabel yang 

memiliki korelasi sebesar 0.85, maka model tersebut mengandung unsur 

multikolinearitas. Jika korelasi yang dihasilkan dibawah 0.85, maka model 

tersebut lolos uji multikolinearitas. 

3.7.5.2. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi model regresi 

linear memiliki nilai residual yang berbeda. Jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka hal tersebut disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang menghasilkan 

homokedasisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2013). 

Menurut Gujarati (2007) ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park dengan 

melihat probabilitas koefisien masing – masing variabel independen. Hipotesis 

yang akan diuji yaitu: 

Ho = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan oleh (Gujarati, 2007)dalam membangun 

hipotesis diatas yaitu: 

Ho diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square> 0.05 

Ha diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square< 0.05 
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3.7.5.3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi (autocorellation) adalah hubungan antara residual satu 

observasi dengan residual observasi lainnya. Sehingga, pengujian ini dilakukan 

untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara residual observasi dengan 

observasi lainnya. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier terdapat korelasi antara kesalahan variabel error pada periode t dengan 

kesalahan variabel error pada periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi maka 

dinamakan ada problem autokorelasi (Prasnanugraha, 2007), 

Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan Uji 

Durbin-Watson(Winarno, 2011). Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

Ho = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan Winarno (2011) dalam membangun 

hipotesis diatas yaitu: 

Ho diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≥ D-W ≤ 2.46 

Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≤ D-W ≥ 2.46 
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3.8.  Uji Hipotesis 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel-

variabel independen dan variabel dependen. Pengujian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.8.1. Uji signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen 

secara individual atau secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji 

t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel atau dengan 

melihat taraf signifikan atau value. Kriteria pengambilan keputusannya 

berdasarkan probabilitas adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009): 

a) Jika p-value ≤ α maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

b) Jika p-value ≥ α maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Sarwoko (2005: 65) mengartikan uji t adalah uji yang biasanya digunakan 

oleh para ahli ekonometrika untuk menguji hipotesis tentang koefisien – koefisien 

slope regresi secara individual. Dilanjutkan oleh Sarwoko (2005) uji t adalah uji 

yang tepat untuk digunakan apabila nilai – nilai residunya terdistribusi secara 

normal dan apabila varian dari distribusi itu harus diestimasi, selain itu uji lebih 

mudah digunakan karena menjelaskan perbedaan – perbedaan unit pengukuran 

variabel dan standar deviasi dari koefisien yang diestimasi. 
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Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel – 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk 

pengujian ini α yang ditetapkan adalah sebesar 5% dimana kriteria probabilitas 

akan dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007) : 

a. Jika probability ≤ 0,05 maka berpengaruh signifikan 

b. Jika probability ≥ 0,05 maka tidak berpengaruh signifikan 

c. Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif 

d. Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bank Umum yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia yang ditentukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Kriteria dalam metode ini telah dijelaskan pada Bab III. Berikut 

disajikan tabel 4.1 yang menunjukan proses seleksi sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4. 1 

Seleksi Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 Bank Umum yang listed di BEI 43 

2 Bank Umum yang belum listed di Tahun 2011 (13) 

Jumlah  30 

Periode  penelitian : 2011-2015 5 

Jumlah Data 150 
Sumber : data yang telah diolah penulis (2017) 

 Data hasil purposive sampling yang akan dilakukan, didapat 30 

perusahaan perbankan yang menjadi objek dalam penelitian ini selama periode 

2011-2015, sehingga jumlah observasi yang digunakan sebanyak 150 observasi. 

Sehubungan dengan adanya uji normalitas atas observasi yang digunakan, maka 

data outlier dibuat agar data terdistribusi normal. Data outlier merupakan data 

yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi 

lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel atau 
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variabel kombinasi (Ghozzali, 2013). Setelah adanya data outlier sebanyak 36 

observasi, maka jumlah observasi yang digunakan sebanyak 114 observasi dan 

data  terlah terdistribusi secara normal. 

4.2. Statistik Deskriptif 

 Hasil data statistik deskriptif dari variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini disajikan dalam tabel 4.2. sebagai berikut: 

Tabel 4. 2 

Statistik Deskriptif 

 
CETR AUDIT KOMITE ROA SIZE 

Mean 0.219514 1 4.27193 0.017642 18.77652 

Median 0.234865 1 4 0.016742 18.54945 

Maximum 0.372079 1 8 0.044578 24.5799 

Minimum -0.03722 0 3 -0.07636 15.09473 

Std. Dev. 0.070836 0.432351 1.250027 0.016209 2.162301 

Skewness -1.39004 -1.18195 0.703825 -2.79323 0.698551 

Kurtosis 5.868856 2.39701 2.712443 16.41868 3.096867 

      Jarque-Bera 75.80588 28.27028 9.804786 1003.53 9.316058 

Probability 0 0.000001 0.007429 0 0.009485 

      Sum 25.02457 86 487 2.011155 2140.524 

Sum Sq. Dev. 0.566997 21.12281 176.5702 0.029687 528.3366 

      Observations 114 114 114 114 114 
Sumber : Hasil Olahan Data (2017) 

 Berdasarkan perhitungan yang telah tertulis pada tabel 4.2 maka dapat 

diketahui bahwa: 
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1. Tax Avoidance (CETR) 

CETR merupakan variabel dependen yang digunakan untuk 

mengukur tingkat Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) yang dilakukan 

oleh perusahaan. CETR dalam penelitian ini dilihat dari total Cash Tax 

Paid dibagi dengan laba sebelum pajak (Pre-tax Income). Berdasarkan 

tabel 4.2. diatas, diketahui bahwa dari 114 observasi sampel, nilai rata-rata 

(mean) pada CETR dari seluruh sampel Bank Umum yang terdaftar di BEI 

adalah sebesar 0.219514. Kemudian median untuk variabel CETR adalah 

sebesar 0.234865. Hasil menunjukkan bahwa nilai rata – rata (mean) lebih 

rendah daripada nilai median yang berarti bahwa rata – rata bank 

cenderung untuk tidak melakukan Tax Avoidance.  

Nilai maksimum sebesar 0.372079175 dimiliki oleh Bank 

Danamon (BDMN) pada tahun 2014. Nilai maksimum menunjukkan 

bahwa bank tersebut memiliki deteksi melakukan Tax Avoidance, 

sedangkan nilai minimum sebesar -0.037222862 dimiliki Bank J Trust 

(BCIC)  pada tahun 2015menunjukkan bahwa bank tersebut tidak 

memiliki deteksi melakukan Tax Avoidance.Sementara itu, nilai standar 

deviasi untuk CETR adalah 0.070836 atau lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai rata – rata yang menunjukkan bahwa Tax Avoidance  yang 

diproksikan dengan CETR memiliki sebaran variabel yang kecil 

(pergerakan naik/turunnya kecil). 
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2. Komite Audit (AUDIT) 

AUDIT merupakan variabel independen yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat transparansi perusahaan dari kualitas audit yang 

dihasilkan dimana perusahaan yang di audit oleh KAP Big Four diberikan 

nilai 1, dan perusahaan yang di audit oleh KAP non-Big Four diberikan 

nilai 0. Berdasarkan tabel 4.2. diatas, diketahui bahwa dari 114 observasi 

sampel, nilai rata-rata (mean) pada AUDIT dari seluruh sampel Bank 

Umum yang terdaftar di BEI adalah sebesar 1. Kemudian median untuk 

variabel AUDIT adalah sebesar 1. Hasil menunjukkan bahwa nilai rata – 

rata (mean) sama dengan nilai median yang berarti bahwa rata – rata bank 

di audit menggunakan audit KAPbig four. Sementara itu, nilai standar 

deviasi untuk AUDIT adalah 0.432351 atau lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai rata – rata yang menunjukkan bahwa Tax Avoidance  yang 

diproksikan dengan CETR memiliki sebaran variabel yang kecil 

(pergerakan naik/turunnya kecil).  

3. Komite Audit (KOMITE) 

KOMITE merupakan variabel independen yang digunakan untuk 

memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan 

dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal 

perusahaan. KOMITE diukur menggunakan jumlah komite audit didalam 

suaru perusahaan. Berdasarkan tabel 4.2. diatas, diketahui bahwa dari 114 

observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada KOMITE dari seluruh 
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sampel Bank Umum yang terdaftar di BEI adalah sebesar 4.27193. 

Kemudian median untuk variabel KOMITE adalah sebesar 4. Hasil 

menunjukkan bahwa nilai rata – rata (mean) lebih besar daripada nilai 

median yang berarti bahwa rata – rata bank memiliki jumlah komite audit 

yang lebih banyak dibandingkan bank lainnya. Sementara itu, nilai standar 

deviasi untuk KOMITE adalah 1.250027 atau lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai rata – rata yang menunjukkan bahwa komite audit memiliki 

sebaran variabel yang kecil (pergerakan naik/turunnya kecil). 

4. Profitabilitas (ROA) 

ROA merupakan variabel independen yang digunakan untuk 

mengetahui profitabilitas bank tersebut pada periode tertentu. KOMITE 

diukur menggunakan jumlah komite audit didalam suaru perusahaan. 

Berdasarkan tabel 4.2. diatas, diketahui bahwa dari 114 observasi sampel, 

nilai rata-rata (mean) pada ROA dari seluruh sampel Bank Umum yang 

terdaftar di BEI adalah sebesar 0.017642. Kemudian median untuk 

variabel ROA adalah sebesar 0.016742. Hasil menunjukkan bahwa nilai 

rata – rata (mean) lebih besar daripada nilai median yang berarti bahwa 

rata – rata bank memiliki ROA yang lebih banyak dibandingkan bank 

lainnya. Sementara itu, nilai standar deviasi untuk ROA adalah 0.016209 

atau lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata – rata yang menunjukkan 

bahwa ROAmemiliki sebaran variabel yang kecil (pergerakan 

naik/turunnya kecil). 
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5. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

SIZE merupakan variabel independen yang digunakan untuk 

mengetahui total aset dari bank tersebut yang dihitung dengan cara 

logaritma natural dari total asset. Berdasarkan tabel 4.2. diatas, diketahui 

bahwa dari 114 observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada SIZE dari 

seluruh sampel Bank Umum yang terdaftar di BEI adalah sebesar 

18.77652. Kemudian median untuk variabel SIZE adalah sebesar 

18.54945. Hasil menunjukkan bahwa nilai rata – rata (mean) lebih besar 

daripada nilai median yang berarti bahwa rata – rata bank memiliki SIZE 

yang lebih banyak dibandingkan bank lainnya. Sementara itu, nilai standar 

deviasi untuk SIZE adalah 2.162301 atau lebih kecil dibandingkan dengan 

nilai rata – rata yang menunjukkan bahwa SIZEmemiliki sebaran variabel 

yang kecil (pergerakan naik/turunnya kecil). 

4.3. Hasil Regresi Persamaan Penelitian 

4.3.1. Penentuan Regrasi Data Panel 

Penentuan model estimasi data panel antara model common effect, fixed 

effect, atau random effect dilakukan Uji Chow dan Uji Hausman. 

4.3.1.1.Uji Chow  

Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan fixed effect. 

Hasil dari Uji Chow disajikan dalam tabel 4.3. sebagai berikut 
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Tabel 4. 3 

Hasil Uji Chow 

Sumber : Hasil Olahan Data (2017) 

Berdasarkan tabel 4.3. diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi – 

Square hasil persamaan model regresi dengan fixed effect adalah 0.0000. Nilai 

tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa 

hasil regresi model dalam menggunakan fixed effect dan dapat dilanjutkan ke Uji 

Hausman. 

4.3.1.2.Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data 

panel antara fixed effect dan random effect. Uji hausman dilakukan pada hasil 

model regresi dengan fixed effect. Hasil uji hausman disajikan pada tabel 4.4. 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 

Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi – Sq. Statistic Chi-Sq d.f Prob 

Cross – Section Random 11.698620 4 0.0197 

Sumber : Hasil Olahan Data (2017) 

 

Effects Test Statistic d.f Prob. 

Cross – Section F 4.798866 (22,87) 0.0000 

Cross – Section Chi-

square 
90.581873 22 0.0000 

Pengaruh Corporate Governance..., Nisita Mutia, Ak.-IBS, 2017



61 
 

  Indonesia Banking School 

 

Berdasarkan tabel 4.4. diatas, dapat diketahui nilai probabilitas chi-square 

hasil uji hausman pada hasil diatas dengan  fixed effect lebih kecil dari tingkat 

signifikansi 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi model dalam 

penelitian ini menggunakan model fixed effect. 

4.3.1.3. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda. Terdiri dari 30 Bank dengan data penelitian selama 5 (lima) tahun, 

setiap tahunnya data yang digunakan merupakan data tahunan. Sehingga 

terdapat 150 data, namun setelah dilakukan outlier pada data penelitian maka 

data yang digunakan sebanyak 114 data. Persamaan yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

CETRi,t = α + β1AUDITi,t + β2KOMITEi,t + β3ROAi,t + β4SIZEi,t +  𝜀i,t 

 Analisis hasil dari model regresi penelitian menggunakan data yang 

dirangkum dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. 5 

Hasil Regresi Persamaan 

Variabel Coefficient  Std. Error t-Satistic Prob. Kesimpulan  

AUDIT 0.007614 0.004262 1.786435 0.0775 Tidak Signifikan 

KOMITE -0.000738 0.002144 -0.344327 0.7314 Tidak Signifikan 

ROA 0.383840 0.155843 2.462984 0.0157 Signifikan 

SIZE -0.001134 0.000800 -1.416503 0.1602 Tidak Signifikan 

C 0.231442 0.018365 12.60241 0.0000  
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R-squared 0.772293 Adjusted R-squared 0.704242 

F-statistic 11.34883 
Durbin-Watson stat 2.149007 

Prob(F-statistic) 0.000000 

Keterangan: 

Dependen Variabel : CETR 

Sumber : Data Olahan (2017) 

Berdasarkan hasil regresi model penelitian diatas, maka diperoleh 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

CETR = 0.231442 + 0.007614 * AUDIT – 0.000738 * KOMITE + 0.383840 * 

ROA – 0.001134 * SIZE + εi,t 

Persamaan linier berganda diatas menjelaskan sebagai berikut: 

a. Apabila Kualitas Audit (AUDIT), Komite Audit (KOMITE), profitabilitas 

(ROA), dan Ukuran Perusahaan (SIZE) diasumsikan konstan, maka Tax 

Avoidance (CETR) yang terjadi sebesar  0.231442 

b. Koefisien regresi untuk AUDIT sebesar 0.007614. Hal ini menunjukkan 

bahwa Tax Avoidance (CETR) akan mengalami kenaikan sebesar 0.007614 

atau 0.7614% untuk setiap pengukuran kualitas audit dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

c. Koefisien regresi untuk KOMITE sebesar -0.000738. Hal ini menunjukkan 

bahwa Tax Avoidance (CETR) akan mengalami penurunan sebesar 0.000738 

atau 0.0738% untuk setiap penambahan jumlah komite audit dan sebaliknya. 

Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 
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d. Koefisien regresi untuk ROA sebesar 0.383840. Hal ini menunjukkan bahwa 

Taz Avoidance (CETR) akan mengalami kenaikan sebesar 0.383840 atau 

38.3840% untuk setiap penambahan profitabilitas dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

e. Koefisien regresi untuk SIZE sebesar -0.001134. Hal ini menunjukkan 

bahwa Tax Avoidance (CETR) akan mengalami penurunan sebesar 0.001134 

atau 0.1134% untuk setiap penambahan total aset dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

Berdasarkan hasil koefisien regresi dari ketiga variabel independen yang 

diuji pada penelitian ini, dapat di simpulkan bahwa Return On Asset (ROA) 

memilliki koefisien regresi terbesar yaitu 0.383840. Dengan kata lain bahwa 

Return On Asset merupakan variabel dominan yang berpengaruh dalam 

perusahaan melakukan Tax Avoidance (CETR). 

4.3.1.4. Koefiien Determinasi (Adjusted R2) 

 Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk  

menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen didalam 

mengestimasi persamaan regresi. Berdasarkan tabel 4.8, koefisien determinasi dari 

persamaan penelitian ini (Adjusted R-Squared) adalah sebesar 0.704242 atau 

70.4242%. 

 Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Audit (AUDIT), Komite Audit 

(KOMITE), Profitabilitas (ROA), dan Ukuran Perusahaan (SIZE) mampu 
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menjelaskan pengaruh kepada Tax Avoidance (CETR) sebesar 70.4242%. Sisanya 

yaitu sebesar 29.5758% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 

model penelitian ini. Variabel lainnya dapat berupa Leverage, Kepemilikan 

Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal, Karakter 

Eksekutif, dan Intensitas Persediaan. 

4.4. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian 

ini. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residul hasil regresi 

persamaan terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal 

merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis regresi data panel. 

Hasil uji normalitas disajikan dalam Gambar 4.1. sebagai berikut: 

Gambar 4. 1 

Grafik Histogram 
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Series: Standardized Residuals
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Observations 114

Mean      -1.95e-18

Median  -0.003078

Maximum  0.137063

Minimum -0.110092

Std. Dev.   0.040473

Skewness   0.205731

Kurtosis   3.913441

Jarque-Bera  4.767459

Probability  0.092206
 

Sumber : Hasil Olahan Data (2017) 

 

Berdasarkan Gambar 4.1. di atas menunjukkan bahwa residual hasil 

regresi telah terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
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probability Jarque-Bera yang lebih besar dari 5% yaitu 4.767459. Dengan hasil 

ini maka dapat disimpulkan bahwa sampel telah terdistribusi normal. 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Sebelum 

melakukan analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang 

terdiri dari 3 asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah model 

regresi yang digunakan dapat menghasilkan hasil estimator yang baik. 

4.5.1 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

linier antar variabel independen. Salah satu syarat didalam uji asumsi klasik 

adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas adalah 

dengan menggunakan correlation matrix seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 4. 6 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 
AUDIT KOMITE ROA SIZE 

AUDIT 1 0.206547 0.445332 0.046745 

KOMITE 0.206547 1 0.231661 -0.0852 

ROA 0.445332 0.231661 1 0.288552 

SIZE 0.046745 -0.0852 0.288552 1 
Sumber : Hasil Olahan Data (2017) 

 

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien 

korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka dapat 

disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak ada unsur multikolinieritas. 
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Hasil yang didapat dari correlation matrix di atas menunjukkan korelasi antar 

variabel kurang dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikolinieritas didalam 

penelitian ini.  

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan 

dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan 

dari suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan 

dengan meregresikan variabel independen terhadap logaritma natural resid (LN 

Resid). 

Tabel 4. 7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient T - Statistic Prob. 

AUDIT 0.238914 0.386861 0.6996 

KOMITE -0.101674 -0.512561 0.6093 

ROA -2.725919 -0.156319 0.8761 

SIZE -0.092837 -0.798823 0.4261 

C -6.008151 -2.486937 0.0144 

Sumber : Hasil Olahan Data (2017)   

Hasil uji hetero dengan meregresikan variabel indepen terhadap LN 

Resid pada tabel 4.7. di atas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien masing-

masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis dari uji heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian, 

penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 
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4.5.3. Uji Autokorelasi 

  Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode 

sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Penelitian ini 

menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila 

nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54 - 2.46. Hasil pengujian autokorelasi pada 

hasil regresi persamaan menunjukkan tidak ditemukan adanya masalah 

autokorelasi.  

Tabel 4. 8 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Data (2017) 

 

4.6. Pengujian Hipotesis 

4.6.1.  Uji t (Uji Parsial) 

 Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel 

independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: Kualitas Audit (AUDIT) tidak 

berpengaruh terhadap Tax Avoidance (CETR). Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.5, ditemukan nilai probabilitas Kualitas Audit 

Durbin-Watson Statistic   

DW-stat 2.149007 
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(AUDIT) sebesar 0.0775 atau lebih besar dari nilai signifikansi 5%, dan 

koefisien regresi dari variabel Kualitas Audit (AUDIT) menunjukkan nilai 

0.007614. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Audit tidak 

berpengaruh terhadap Tax Avoidance (CETR). Sehingga dinyatakan bahwa 

pada penelitian ini H1 ditolak. 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: Komite Audit (KOMITE) tidak 

berpengaruh terhadap Tax Avoidance (CETR). Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.5 diatas, ditemukan nilai probabilitas Komite Audit 

(KOMITE) sebesar 0.7314 atau lebih besar dari nilai signifikansi 5% dan 

koefisien regresi dari variabel Komite Audit (KOMITE) menunjukkan nilai -

0.000738. Hal tersebut menunjukkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh 

terhadap Tax Avoidance (CETR), sehingga dinyatakan bahwa pada penelitian 

ini H2 ditolak. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Profitabilitas (ROA) berpengaruh 

positif signifikan terhadap Tax Avoidance (CETR). Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.5 diatas, ditemukan nilai probabilitas proftabilitas 

(ROA) sebesar 0.383840 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5%, dan 

koefisien regresi dari variabel profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai 

0.0157. Hal tersebut menunjukkan bahwa Return On Asset berpengaruh 

positif signifikan terhadap Tax Avoidance (CETR), sehingga bisa dinyatakan 

bahwa pada penelitian ini H3 diterima. 

4. Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu: Ukuran perusahaan (SIZE) tidak 

berpengaruh terhadap Tax Avoidance (CETR). Berdasarkan hasil regresi 
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persamaan pada tabel 4.5 diatas, ditemukan nilai probabilitas Ukuran 

Perusahaan (SIZE) sebesar 0.1602 atau lebih kecil nilai signifikansi 5% dan 

koefisien regresi dari variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) menunjukkn nilai -

0.001134. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap Tax Avoidance (CETR), sehingga bisa 

dinyatakan bahwa pada penelitian ini H4 ditolak. 

4.7.Analisis Hasil 

4.7.1. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance (CETR) 

Corporate governance yang diproksikan melalui Kualitas Audit pada tabel 

4.5 menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Hal tersebut  

menunjukkan kualitas audit bukan merupakan salah satu aspek dalam perusahaan 

yang memungkinkan terjadinya Tax Avoidance. 

Dalam penelitian ini membuktikan bahwa CG yang diproksikan sebagai 

kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada bank umum di 

Indonesia. Kualitas audit pada penelitian ini diukur menggunakan variabel 

dummy yang menyatakan bahwa perusahaan yang di audit menggunakan KAP big 

four akan mendapat nilai 1 dan perusahaan yang tidak di audit oleh KAP big four 

diberikan nilai satu. Pengukuran ini bertujuan untuk melihat seberapa berpengaruh 

KAP yang berkualitas paling baik di dunia untuk melihat transparansi suatu 

perusahaan bidang perbankan di Indonesia. Hasil pada penelitian ini tidak 

berpengaruh signifikan antara kualitas audit terhadap tax avoidance pada 

perbankan karena setiap KAP di Indonesia yang mengaudit perusahaan sudah 
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mengikuti seluruh standar audit ing yang disahkan oleh Insititut Akuntan Publik 

Indonesia (IAPI) secara terperinci dalam bentuk Standar Perikatan Audit (SPA). 

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian (Rahmawati, Endang, & 

Agusti, 2016) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa kualitas audit tidak 

memiliki pengaruh terhadap tax avoidance, berbeda dengan penelitian (Maharani 

& Suardana, 2014) dan (Sandy & Lukviarman, 2015) berpendapat bahwa kualitas 

audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. 

4.7.2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (CETR) 

Corporate Governance yang kedua menggunakan proksi Komite Audit 

pada tabel 4.5 menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa komite audit bukan merupakan salah satu aspek 

dalam perusahaan untuk melakukan tax avoidance. 

Dalam penelitian ini membuktikan bahwa CG yang diproksikan sebagai 

komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada bank umum di 

Indonesia. Komite audit di Indonesia menggunakan pengukuran dari melihat 

jumlah komite audit dalam perbankan yang dalam peraturan Bank Indonesia 

nomor 8/4/PBI/2006 pasal 38 yang menyatakan anggota audit sekurang-

kurangnya terdiri dari tiga anggota yang terdiri dari seorang komisaris 

independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan 

dan akuntansi, dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian  dibidang 

hukum atau perbankan di Indonesia. Pengukuran ini membuktikan bahwa jumlah 

komite audit yang ada di perusahaan tetap berjalan sesuai dengan standar 
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pengelolaan yang baik tanpa melihat jumlah komite audit yang semakin banyak 

atau tidak. 

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian (Rahmawati et al., 2016), 

(Sihaloho & Pratomo, 2013), (Prakosa, 2014) dan (Swingly & Sukartha, 2015) 

yang menyatakan hasiil penelitian bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap 

tax avoidance, berbeda dengan penelitian (Maharani & Suardana, 2014) dan 

(Sandy & Lukviarman, 2015) berpendapat bahwa komite  audit memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. 

4.7.3. Pengaruh Return On Asset Terhadap Tax Avoidance 

Profitabilitas yang di proksikan menggunakan Return On Asset (ROA) 

dengan Tax Avoidance padal tabel 4.5 menunjukkan hasil berpengaruh positif 

signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semkin tinggi profitabilitas atau 

keuntungan suatu perusahaan maka akan semakin tinggi untuk perusahaan 

melakukan tax avoidance.  

Profitabilitas yang diwakili dengan perhitungan return on asset (ROA) 

memiliki pengaruh positif siginifikan mencerminkan performa keuangan 

perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa 

perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak 

melakukan tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran 

pajaknya.  

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian (Maharani & Suardana, 2014) 

yang menyatakan hasil penelitian bahwa ROA berpengaruh positif signifikan 
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terhadap tax avoidance, berbeda denganpenelitian (Agusti, 2014), (Darmawan & 

Sukartha, 2014), dan (Kurniasih & Sari, 2013) yang menyatakan ROA 

berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance.  

4.7.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance 

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (CETR) pada tabel 

4.5 menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan bukan merupakan salah satu aspek dalam perusahaan 

melakukan tax avoidance. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran peruusahaan tidak 

memiliki pengaruh kepada perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Menurut 

political cost hypotesis perusahaan yang lebih besar mempunyai sumber daya 

substans yang tersedia untuk mereka memanipulasi proses politik yang dapat 

memberikan keuntungan bagi mereka, terimasuk melakuan tax avoidance. Tetapi 

teori tersebut tidak sesuai dengan penelitian ini yang menyatakan bahwa besar 

kecilnya perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pemerintah untuk melihat 

apakah perusahaan tersebut melakukan tindakan tax avoidance. Pihak pajak akan 

tetap mellihat laporan keuangan untuk mengukur tingkat perusahaan melakukan 

tax avoidance  tanpa pengecualian untuk setiap perusahaan yang terdaftar di 

Indonesia.  

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian (Cahyono et al., 2016) dan 

(Prakosa, 2014) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

tax avoidance, berbeda dengan penelitian (Verinoca & Utama, 2006) dan 
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(Darmawan & Sukartha, 2014) yang menyatakan ukuran perusahaan meiliki 

hubungan yang positif siginifikan terhadap tax avoidance. 

4.8.Implikasi Manajerial 

Berdasarkan penjelasan diatas, hasil penelitian menemukan bahwa ROA 

berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance (CETR). Hal ini 

mengindikasikan bahwa pihak perusahaan memiliki keuntungan yang tinggi dapat 

juga melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Tax avoidance merupakan 

cara untuk perusahaan agar tidak membayar pajak yang besar dan cara tersebut 

legal atau tidak melanggar  undang-undang. 

Hasil penelitian untuk variabel independen kualitas audit tidak menunjukkan 

hasil berpengaruh terhadap tax avoidance. Dengan perusahaan di audit oleh KAP 

big four atau tidak dalam penelitian ini tidak mengalami perbedaan terhadap 

perusahaan yang diduga melakukan tax avoidance. 

Hasil penelitian untuk variabel indenden komite audit menunjukkan bahwa 

komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Menurut undang-undang 

Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006, perbankan di Indonesia harus memiliki 

anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga orang. Dalam penelitian ini jumlah 

komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian ini tidak dapat 

mendukung teori keagenan(agency theory) yang menyatakan bahwa di dalam 

perusahaan terjadi masalah keagenan (agency problem) dimana masalah timbul 

pada pihak pemilik kepentingan yakni pihak manajemen dan pemilik perusahaan. 
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Dalam pengambilan keputusan keuangan untuk tujuan memaksimumkan 

kemakmuran pemilik perusahaan maka pemegang saham tertentu menginginkan 

manajer bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan laba perusahaan, salah 

satunya melakukan penghindaran pajak atau meminimalkan beban perpajakannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Corporate Governance yang pertama diproksikan dengan Kualitas Audit yang 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance pada Bank 

Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2. Corporate Governance yang kedua diproksikan dengan Komite Audit yang 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance pada Bank 

Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

3. Profitabilitas yang diproksikan menggunakan Return On Asset (ROA) 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance pada Bank 

Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Semakin 

tinggi keuntungan perusahaan maka tarif pajak perusahaan semakin meningkat 

menyebabkan perusahaan melakukan tax avoidance. 

4. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengruh terhadap tax avoidance pada Bank 

Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
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5.2.Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Dalam penelitian ini hanya mengambil sampel dari Bank Umum yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015, karena Bank Umum 

memiliki aset, liabilitas dan ekuitas yang berbeda dan memiliki perbedaan 

yang cukup ekstrim, sehingga tidak mencerminkan apakah perusahaan 

melakukan tax avoidance atau tidak. 

2. Variabel dependen cash effective tax rate diperoleh dari hasil pembagian 

cash tax paid dengan pre-tax income. Tax avoidance dapat diperkecil 

dengan membandingkan data pajak dalam laporan keuangan. Namun 

banyak perbankan yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai kurang 

bayar dan lebih bayar dalam laporan keuangannya. 

3. Jumlah Sampel dalam penelitian ini hanya 30 bank dikarenakan ada 

beberapa Bank Umum yang belum terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. 

5.3.Saran 

Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang 

diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah: 

1.  Bagi perusahaan diharapkan dapat melakukan tax planning yang lebih 

baik agar dapat mengendalikan efisiensi jumlah pajak yang akan 

diberikan kepada pemerintah seperti melakukan tax 
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avoidance(penghindaran pajak) baik dari segi pendapatan maupun 

biaya – biaya yang dapat dikurangi sebagai beban pajak (tax deducted). 

2. Perusahaan memberikan pelatihan  kepada sumber daya manusia dalam 

perusahaan mengenai Undang – Undang perpajakan terbaru agar 

karyawan dapat melakukan tax palnning dengan baik. 

3. Diharapkan dapat menambah jumlah sampel dalam penelitian 

selanjutnya, sehingga akan lebih valid dalam hasil yang diperoleh. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel 

independen seperti inventory intensity dan capital intensit, kepemilikan 

insititusional, dan leverage. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN I 

POPULASI BANK UMUM 

 

No 
Kode 

Bank 
Bank Tahun Listing 

1 AGRO BRI Agroniaga Tbk 2003 

2 BABP Bank MNC Internasional Tbk 2002 

3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 2007 

4 BBCA Bank Central Asia 2000 

5 BBKP Bank Bukopin 2006 

6 BBNI BNI (Persero) 1996 

7 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 2001 

8 BBRI BRI(Persero) Tbk 2003 

9 BBTN BTN (Persero) Tbk 2009 

10 BCIC Bank J Trust 1997 

11 BDMN Bank Danamon 1989 

12 BEKS Bank Pundi Indonesia 2001 

13 BJBR Bank Jabar Banten 2010 

14 BKSW Bank Kesawan / QNB Kesawan 2002 

15 BMRI Bank Mandiri Persero 2003 

16 BNBA Bank Bumi Arta 1999 

17 BNGA Bank CIMB Niaga 1989 

18 BNII Bank Maybank Indonesia 1989 

19 BNLI Bank Permata 1990 

20 BSIM Bank Sinarmas 2010 

21 BSWD Bank of India Indonesia 2002 

22 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2008 

23 BVIC Bank Victoria Internasional 1999 

24 INPC Bank Artha Graha 1990 

25 MAYA Bank Mayapada Internasional 1997 

26 MCOR Bank Windu Kentjana Internasional 2007 

27 MEGA Bank Mega 2000 

28 NISP Bank OCBC NISP 1994 

29 PNBN Bank Pan Indonesia 1982 

30 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 2006 
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LAMPIRAN II 

DATA Corporate Governance, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan 

No Kode Bank Tahun CETR AUDIT KOMITE ROA SIZE 

1 AGRO 

2011 0.26962 1 3 0.01292 21.9706 

2012 0.35835 1 3 0.01274 22.1195 

2013 0.26749 1 3 0.01397 22.3572 

2014 0.27459 1 3 0.01282 22.5777 

2015 0.27351 1 3 0.01325 22.8473 

2 BABP 2015 0.26904 1 4 0.00092 16.3118 

3 BACA 

2011 0.18954 0 3 0.00731 15.362 

2012 0.23732 0 3 0.01104 15.55 

2013 0.24497 0 3 0.01307 15.7811 

2014 0.24745 0 3 0.01069 16.0404 

2015 0.24092 0 3 0.00984 16.3136 

4 BBCA 

2011 0.20567 1 3 0.03566 19.7607 

2012 0.20207 1 3 0.03315 19.9091 

2013 0.19979 1 3 0.0359 20.0227 

2014 0.20392 1 3 0.03755 20.1298 

2015 0.20397 1 3 0.03812 20.203 

5 BBKP 

2011 0.21153 1 3 0.01645 17.8618 

2012 0.21206 1 4 0.01613 18.0005 

2013 0.21698 1 4 0.01718 18.0562 

2014 0.2717 1 4 0.01137 18.1856 

2015 0.18191 1 5 0.01249 18.3627 

6 BBNI 

2011 0.22155 1 4 0.02495 19.5161 

2012 0.20801 1 4 0.0267 19.6246 

2014 0.19927 1 3 0.03247 19.8476 

2015 0.20282 1 4 0.02254 20.0472 

7 BBNP 

2011 0.25562 0 3 0.01397 22.6052 

2012 0.24513 0 3 0.01402 22.8289 

2013 0.23528 0 3 0.01421 23.0244 

2014 0.27046 0 3 0.01378 22.9713 

2015 0.2523 0 3 0.01049 22.8766 

8 BBRI 

2011 0.19556 1 6 0.03991 19.968 

2012 0.21678 1 8 0.04328 20.1279 

2013 0.23489 1 8 0.04458 20.255 

2014 0.24691 1 6 0.03841 20.5026 

2015 0.21542 1 6 0.03699 20.5936 
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9 BBTN 

2011 0.27324 1 3 0.01708 18.3055 

2012 0.23484 1 6 0.01667 18.5318 

2013 0.21191 1 5 0.01632 18.692 

2014 0.22723 1 4 0.01092 18.7894 

2015 0.2547 1 5 0.0148 18.9619 

10 BCIC 

2011 0.07053 0 5 0.01853 16.3902 

2012 0.01051 0 4 0.00945 16.5394 

2013 -0.0207 0 4 -0.0764 16.4949 

2014 -0.0127 0 6 -0.053 16.3562 

2015 -0.0372 0 4 -0.0494 16.3945 

11 BDMN 

2011 0.21629 1 6 0.03249 18.7709 

2012 0.26378 1 6 0.03522 18.864 

2013 0.2823 1 6 0.03002 19.0317 

2014 0.37208 1 5 0.01815 19.0927 

13 BJBR 

2011 0.24401 1 4 0.02424 17.8128 

2012 0.21364 1 6 0.02135 18.0759 

2013 0.20968 1 6 0.0247 18.0776 

2014 0.218 1 6 0.01876 18.1444 

2015 0.14724 1 5 0.01991 18.3007 

14 BKSW 
2011 0.29768 1 3 0.00433 15.0947 

2015 0.17534 1 3 0.00811 17.0642 

15 BMRI 

2011 0.18061 1 5 0.02992 20.1289 

2012 0.15929 1 7 0.03226 20.2701 

2013 0.24569 1 6 0.03282 20.4128 

2014 0.21979 1 6 0.03042 20.5667 

2015 0.20096 1 6 0.02898 20.629 

17 BNGA  

2011 0.23592 1 6 0.02633 18.9323 

2012 0.22881 1 6 0.02931 19.1008 

2013 0.25275 1 6 0.02665 19.204 

2014 0.29178 1 6 0.01527 19.2401 

18 BNII 

2011 0.3189 1 5 0.01038 18.3685 

2012 0.28584 1 5 0.01465 18.5671 

2013 0.28106 1 5 0.01554 18.7611 

2014 0.25776 1 4 0.00679 18.7809 

2015 0.25984 1 4 0.0098 18.8757 

  

Pengaruh Corporate Governance..., Nisita Mutia, Ak.-IBS, 2017



86 
 

  Indonesia Banking School 

 

19  BNLI 

2011 0.17693 1 4 0.01538 18.4338 

2012 0.27247 1 4 0.01433 18.6968 

2013 0.25203 1 4 0.01388 18.9265 

2014 0.16094 1 3 0.01105 19.0378 

20 BSIM 

2011 0.2694 0 4 0.00931 16.6284 

2012 0.15505 0 5 0.01884 16.5336 

2013 0.0937 0 5 0.0164 16.6747 

2014 0.16802 0 4 0.00945 16.8723 

2015 0.03977 0 3 0.00857 17.143 

22 BTPN 

2011 0.21593 1 5 0.03798 17.658 

2012 0.14251 1 5 0.04206 17.8946 

2013 0.24989 1 5 0.04118 18.0592 

2014 0.32486 1 5 0.03389 18.1338 

2015 0.28338 1 5 0.03002 18.2104 

24 INPC 

2012 0.24229 0 6 0.0068 16.8388 

2013 0.09929 0 6 0.01386 16.869 

2014 0.15584 0 6 0.00768 16.9709 

25 MAYA 

2011 0.25687 0 3 0.0178 23.2845 

2012 0.25019 0 3 0.02045 23.5662 

2013 0.26154 0 3 0.02122 23.902 

2014 0.23628 0 3 0.0158 24.3122 

2015 0.25385 1 3 0.01856 24.5799 

26 MCOR 

2011 0.25139 0 3 0.0075 15.68 

2012 0.2651 1 3 0.01999 15.6726 

2014 0.25994 1 4 0.00732 16.0948 

2015 0.30198 1 4 0.00957 16.127 

27 MEGA 

2012 0.17295 1 3 0.02401 17.9933 

2013 0.15292 1 3 0.00952 18.0123 

2014 0.12467 1 3 0.0099 18.014 

2015 0.09993 1 3 0.01816 18.0383 

28 NISP 

2011 0.19915 1 4 0.01681 17.9071 

2012 0.30059 1 4 0.01544 18.1868 

2013 0.2632 1 4 0.01583 18.3956 

2014 0.22987 1 4 0.01723 18.4513 

2015 0.26695 1 4 0.01661 18.607 

29 PNBN 

2011 0.20082 1 4 0.02193 18.6419 

2012 0.27338 1 4 0.02045 18.8181 

2013 0.26704 1 4 0.01982 18.9157 

2014 0.30672 1 4 0.0213 18.9667 
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30 SDRA 

2011 0.18277 1 3 0.02395 15.442 

2012 0.20992 1 3 0.02104 15.8465 

2013 0.2328 1 3 0.02042 15.9234 

2014 0.30053 1 5 0.01149 16.6148 

2015 0.14717 1 5 0.01809 16.8122 
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LAMPIRAN III 

HASIL OLAH DATA 

 

UJI CHOW 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic d.f. Prob. 
     
     Cross-section F 4.798866 (22,87) 0.0000 
Cross-section Chi-square 90.581873 22 0.0000 
     
          
      

 

UJI HAUSMAN 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic 

Chi-Sq. 
d.f. Prob. 

     
     Cross-section random 11.698620 4 0.0197 
     
          
 

MULTIKOLINEARITAS 

 
AUDIT KOMITE ROA SIZE 

AUDIT 1 0.206547 0.445332 0.046745 

KOMITE 0.206547 1 0.231661 -0.0852 

ROA 0.445332 0.231661 1 0.288552 

SIZE 0.046745 -0.0852 0.288552 1 
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STATISTIK DESKRIPTIF 

 
CETR AUDIT KOMITE ROA SIZE 

Mean 0.219514 1 4.27193 0.017642 18.77652 

Median 0.234865 1 4 0.016742 18.54945 

Maximum 0.372079 1 8 0.044578 24.5799 

Minimum -0.03722 0 3 -0.07636 15.09473 

Std. Dev. 0.070836 0.432351 1.250027 0.016209 2.162301 

Skewness -1.39004 -1.18195 0.703825 -2.79323 0.698551 

Kurtosis 5.868856 2.39701 2.712443 16.41868 3.096867 

      Jarque-Bera 75.80588 28.27028 9.804786 1003.53 9.316058 

Probability 0 0.000001 0.007429 0 0.009485 

      Sum 25.02457 86 487 2.011155 2140.524 

Sum Sq. Dev. 0.566997 21.12281 176.5702 0.029687 528.3366 

      Observations 114 114 114 114 114 
 

UJI NORMALITAS 

0

4

8

12

16

20

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10

Series: Standardized Residuals

Sample 2011 2015

Observations 114

Mean      -1.95e-18

Median  -0.003078

Maximum  0.137063

Minimum -0.110092

Std. Dev.   0.040473

Skewness   0.205731

Kurtosis   3.913441

Jarque-Bera  4.767459

Probability  0.092206
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UJI HIPOTESIS 

Dependent Variable: CETR   

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Date: 02/02/17   Time: 17:50   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 23   

Total panel (unbalanced) observations: 114  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced 

rank 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     AUDIT 0.007614 0.004262 1.786435 0.0775 

KOMITE -0.000738 0.002144 -0.344327 0.7314 

ROA 0.383840 0.155843 2.462984 0.0157 

SIZE -0.001134 0.000800 -1.416503 0.1602 

C 0.231442 0.018365 12.60241 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
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      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.772293     Mean dependent var 0.323279 

Adjusted R-squared 0.704242     S.D. dependent var 0.212532 

S.E. of regression 0.045205     Sum squared resid 0.177785 

F-statistic 11.34883     Durbin-Watson stat 2.149007 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.669296     Mean dependent var 0.219514 

Sum squared resid 0.187508     Durbin-Watson stat 2.098563 
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