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penerimaan negara yang paling besar selain penerimaan dari sumber daya alam (Ngadiman & 

Puspitasari, 2014). 

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dalam 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).  

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. 

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).  

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 
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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).   

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.  

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 keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan(Diaz & jufrizen, 2006).  

 

KAJIAN TEORI 

Teori Agensi 

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. 

 

Hipotesis Biaya Politis 

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. 
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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.  

Manajemen Pajak 

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). 

Perencanaan Pajak 

Perencanaan pajak (tax planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok 

wajib pajak sedemikian rupa 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). 

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. 

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. 
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Corporate Governance 

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. 

Kualitas Audit 

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. 

Komite Audit 

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). 

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).  

Ukuran Perusahaan 

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). 
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PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance 

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 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap 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 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 
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Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 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 

METODE PENELITIAN 

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. 

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. 

 

MODEL PENELITIAN 

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

Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif yang menggambarkan karakteristik sampel dapat dilihat dalam tabel 2.1 

berikut 

Tabel 2.1. 

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) 

Uji Normalitas 

Berdasarkan uji normalitas yang dihasilkan untuk sebesar 0.092206 Probabilitas diatas 0.05 

menandakan bahwa data telah terdistribusi dengan normal. 

 

Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Multikolinearitas 

Uji dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi linier dengan melihat hasil correlation 

matrix. Nilai koefisien antar variabel dibawah 0.85 yaitu batas yang ditentukan. Maka, antar 

variabel independen dalam penelitian ini tidak ada unsur multikolinearitas. 
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Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apabila muncul kesalahan dan residual dari 

model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian konstan dari suatu observasi. Setelah dilakukan 

uji heteroskedastisitas maka dapat disimpulkan bahwa untuk data menunjukkan bahwa 

probabilitas koefisien masing – masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga 

penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 

Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode sebelumnya dimana tidak 

boleh terjadi. Dinyatakan tidak terdapat masalah autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson berada 

pada batas 1.54 – 2.46. Dihasilkan bahwa untuk data nilai Durbin-Watson sebesar 2.149007. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi. 

 

 

ANALISIS HASIL PEMBAHASAN 

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance  

Corporate Governance 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 mengikuti seluruh 

standar audit ing yang disahkan oleh Insititut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) secara terperinci 

dalam bentuk Standar Perikatan Audit (SPA). 
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Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance 

Corporate Governance 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 pengelolaan yang baik tanpa 

melihat jumlah komite audit yang semakin banyak atau tidak. 

 

Pengaruh Return On Asset Terhadap 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.  

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance 

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 
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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.  

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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SARAN 

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, Bagi 

perusahaan diharapkan dapat melakukan tax planning yang lebih baik agar dapat mengendalikan 

efisiensi jumlah pajak yang akan diberikan kepada pemerintah seperti melakukan tax 

avoidance(penghindaran pajak) baik dari segi pendapatan maupun biaya – biaya yang dapat 

dikurangi sebagai beban pajak (tax deducted). Perusahaan memberikan pelatihan  kepada sumber 

daya manusia dalam perusahaan mengenai Undang – Undang perpajakan terbaru agar karyawan 

dapat melakukan tax palnning dengan baik. Diharapkan dapat menambah jumlah sampel dalam 

penelitian selanjutnya, sehingga akan lebih valid dalam hasil yang diperoleh. 
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