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ABSTRACT 

Tax avoidance is a tax savings actions that are still in the realm of tax law (lawful fashion).  Firm Size, profitability 

(ROA), Leverage (DER), and fiscal lost compensation are used as independent variables were estimated 
impact on tax avoidance as the dependent variable and proxied through Cash Effective Tax Rate (CETR). This 
research was conducted on manufacturing firms in Indonesia Stock Exchange (IDX) 2012-2016. Data obtained 

by accessing the Indonesia Stock Exchange’s website. The samples in this study used  purposive sampling 
technique in order to get a sample size of 32 companies and the number of observations is 121 firm year. Data 
in this study were analyzed with multiple linear analysis techniques. The results of this study indicate that the 

firm size, profitability, and leverage has not effect on tax avoidance, while the positive effect of fiscal lost 

compensation on tax avoidance.  

Keywords: tax avoidance, cash effective tax rate, leverage (DER), profitability (ROA), firms size, and the 

proportion of institutional ownership. 

 

PENDAHULUAN 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh seorang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Salah satu sumber pendapatan negara di Indones ia 

terbesar selain dari penghasilan sumber daya alam dan pendapatan non-pajak ialah melalui penerimaan 

pajak. 

Pajak mewajibkan kepada para wajib pajak untuk membayar pajak guna meningkatkan laju 
pertumbuhan dan pembangunan negara demi kesejahteraan masyarakat.Akan tetapi, pemungutan pajak oleh 
pemerintah tidak selalu mendapatkan respond yang baik dari pihak wajib pajak khususnya perusahaan, karena 
pajak dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan (Darmawan & Sukartha, 2014). 

Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (tax planning) dengan tujuan untuk 

meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau 
melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan 
pajak (tax evasion).Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah tersebut maka dapat  

diindikasikan adanya penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara di Indones ia 
masih belum optimal. Karena adanya perbedaan kepentingan tersebut, maka perusahaan akan berusaha 
untuk memperkecil pendapatan atau laba bersih perusahaan agar dapat mengurangi atau menghindari 

pajaknya (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016). 

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan suatu usaha perusahaan untuk memperkecil jumlah 
pajak yang harus dibayarkan dengan cara berusaha memperkecil laba perusahaan (Rahmawati, Endang, & 
Agusti, 2016). Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan sebuah cara yang legal untuk menghindari 

pembayaran pajak oleh wajib pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain 

memanfaatkan kelemahan peraturan (Swingly & Sukartha, 2015). 

Menurut (Dimensi & Kelola, 2014)memaparkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Asia hanya 
sekitar 1,5% sampai dengan 3%. Bahkan untuk tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah 

dibandingkan negara-negara lain di Asia. Selain itu terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelit ian 

sebelumnya terkait tax avoidance ini juga yang menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. 

Angka realisasi pertumbuhan industri, yang berangsur-angsur turun dari sebesar 6,74 persen pada 
tahun 2011, menjadi sebesar 6,40 persen pada tahun 2012 dan kembali turun pertumbuhannya hanya sebesar 

6,10 persen pada tahun 2013 sampai dengantahun 2014 turun lagi hanya tumbuh sebesar 5,61 persen. Pada 
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tahun 2015, realisasi pertumbuhan industri ini juga mengalami penurunan kembali sebesar 5,04persen 
(www.bps.go.id). Oleh karena itu peneliti mengambil sampel periode 2012-2016 dikarenakan penulis ingin 
melihat pengaruh naik atau turunnya pertumbuhan industri manufaktur terhadap penghindaran pajak ( tax 

avoidance). Karena naik atau turunnya pertumbuhan industri mempengaruhi baik dari sisi profitabilitas  
maupun leverage dan kemungkinan dari sisi lainnya seperti yang penulis teliti seperti kompensasi rugi fiskal 

dan ukuran perusahaan. 

Ukuran Perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan 

kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai 
pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umunya dibagi menjadi 3 
kategori yaituperusahaan besar(large firm), perusahaan menengah(medium firm)dan perusahaan kecil(small 

firm).Tahap kedewasaan perusahaan ditentuakan berdasarkan total aktiva, semakin besar tital aktiva 
menunjukan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yanng relatif panjang. (Cahyono et 
al., 2016).Penelitian terkait dengan ukuran perusahaan juga telah banyak dilakukan beberapa tahun terakhir.  

Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (SARI, 2014) yang menemukan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance. 

Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 
laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu(Maharani & Suardana,  

2014). Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan rasio Return On Asset (ROA). Return on Assets (ROA) 
adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA 
yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan 

baik(Maharani & Suardana, 2014). Penelitian terkait dengan return on asset (ROA) yang dilakukan oleh 

(MARFU’AH, 2015) menemukan ROA berpengaruh secara positif signifikan terhadap penghindaran pajak.  

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang 
perusahaaan terhadap modal maupun aset perusahaan (Cahyono et al., 2016). Penambahan jumlah hutang 

akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Dalam penelitian ini 
leverage diukur dengan debt equity ratio (DER). Debt equity ratio (DER) dihitumg dengan total hutang dibagi 
dengan modal. Semakin tinggi debt equity ratio (DER) menunjukan perusahaan semakin beresiko. Semakin 

beresiko, kreditor atau investor akan meminta imbalan semakin tinggi. Singkatnya semakin tinggi debt equity 
ratio (DER) maka semakin besar pula resiko keuangannya, ataupun sebaliknya semakin rendah rasio ini maka 
akan semakin rendah resiko keuangannya. Penelitian terkait dengan leverage yang dilakukan oleh (Kurniasih 

& Sari, 2013) menemukan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

Selain leverage peneliti yang menguji mengenai kompensasi rugi fiskal masih sedikit. Oleh karena itu 
penulis memilih variable kompensasi rugi fiskal untuk diteliti.  Kompensasi rugi fiskal diduga dapat  
dimanfaatkan perusahaan untuk melakukantax avoidance (Kurniasih & Sari, 2013). Kompensasi rugi fiscal 

dalam peraturanperpajakan apabila penghasilan bruto setelah dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh 
UU PPh didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikurangkan dengan penghasilan neto atau laba fiskal 
selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya 

kerugiantersebut (Pasal 6 ayat (2) UU PPhNo. 36 Tahun 2008).  

LANDASAN TEORI 

Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori agency merupakan teori yang menyatakan hubungan kontrak antara pihak manajemen 
perusahaan (agent) dan pihak pemilik perusahaan (principal).Teori keagenan merupakan hubungan 
kerjasama antara principal dan agent, dimana pihak principal memberikan wewenang kepada pihak agent  

untuk mengelola dan mengambil keputusan perusahaan.Maka dari itu pihak principal mempunyai kewajban 
untuk memberikan imbalan pada pihak agent.Pandangan mengenai agency theory dikarenakan adanya 
potensi konflik yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena adanya perbedaan kepentingan antara 

pihak manajemen perusahaan (agent) dan pemilik perusahaan (principal) dimana pemilik perusahaan 
menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepatnya atas investasi yang mereka berikan sedangkan 
pihak manajemen perusahaan menginginkan kompensasi dan insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya 

dalam menjalankan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). 

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. 
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Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya diukur dan 
dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (tax saving), penghindaran pajak (tax avoidance) 
dan penyelundupan pajak (tax evasion) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak,  

melalui beberapa cara antara lain melaui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif 
pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara s ampai 

kepada kerja sama dengan apara perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan (Zain, 2007). 

 Tax Avoidance merupakan kegiatan penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada. Artinya 

tax avoidance melakukan upaya penghindaran pajak namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Penghindaran pajak atau perlawanan pajak adalah salah satu hambatan yang terjadi 
dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara (Rahmawati et al., 

2016). 

 

Ukuran Perusahaan 

Machfoedz menyatakan bahwa ukuruan perusahaan adalah suatu skala yang dapat  
mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva 
atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran 

perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah 
(medium firm), dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total 
asset perusahaan. Semakin besar total asset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik  

dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan 

lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total asset yang kecil.   

 Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih 
stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset 

sedikit atau rendah. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total 
aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini 
juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding 

perusahaan dengan total aset yang kecil (Cheisviyanny, 2015). 

 

Profitabilitas 

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Rasio profitabilitas dapat  
melihat kinerja keuangan perusahaan. 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). 

Profitabilitas menurut (Kasmir, 2008) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 
perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen 
suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan atas asset produktif yang dimiliki perusahaan.  Rasio ini 

juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan.  Hal ini menunjukan ditunjukkan 
oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan ivestasi. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada 
perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan pendapatan 

tinggi cenderung akan memperbesar investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan 

induknya. 

 

Leverage 

Menurut (Kurniasih & Sari, 2013) Leverage merupakan rasio yang mengukur kemapuan hutang 
perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Leverage juga 

menggambarkan hubungan antara total asset dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan 
hutang untuk meningkatkan laba. Leverage ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal dari 
hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan 

mengurangi beban pajak yang ada. 

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran semua kewajibannya,  
baik jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Leverage juga berkaitan dengan bagaimana 
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perusahaan didanai, apakah perusahaan lebih banyak didanai menggunakan kewajiban atau dengan modal 

yang berasal dari pemegang saham. 

 

Kompensasi Rugi Fiskal 

Menurut (Kurniasih & Sari, 2013) kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari 
satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani 

pajak. 

Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak 
Penghasilan No.17 tahun 2000.Adapun beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi 

kerugian ini adalah sebagai berikut: 

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan 

fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan 
Pajak Penghasilan. 

2. Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut -turut .  

Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian 
tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan. 

3. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak 
Penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.  

4. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.  

 

PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 Menurut Surbakti (2010), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan 
lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Dengan adanya agency 
theory apabila suatu perusahaan semakin besar maka ekspektasi laba yang diinginkan perusahaan tersebut  

akan besar dan akanberupaya menekan beban pajak seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total 
aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan 
dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan 

amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. 

H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.  

 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang 
ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan, Sudarmadji dan Sularto (2007). Profitabilitas dalam bentuk bersih 
dialokasikan untuk mensejahterakan pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan,  

Nuringsih (2010). Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menujukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh 
pihak manejemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Dan 
dengan adanya agency theory, 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. 

H2: Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.  

 

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 Kasmir (2014) menyatakan bahwa leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung 
perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi 
kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (fixed 
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rate of return) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang perusahaan maka beban 
pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat  
berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Hal ini sesuai dengan teori keagenan dilihat dari sisi 

manajemen (agent) yang menjelaskan bahwa perusahaan lebih menginginkan beban pajak yang kecil. Oleh 
karena itu makin tinggi tarif bunga akan makin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan 
utang tersebut. Manfaat yang ditimbulkan dari penghematan pajak akibat adanya bunga membawa implikasi 

meningkatnya penggunaan utang perusahaan. Dengan begitu bahwa semakin tinggi nilai dari rasio leverage,  
berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin 
tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan 

pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi 

lebih kecil karena insentif pajak atas bungautang semakin besar, Darmawan dan Sukartha (2014).  

MARFU’AH (2015) memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan 
memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan sengajanya perusahaan berutang untuk mengurangi 

beban pajak maka dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.  

H3: Leverage berpengaruh positif siginifikan terhadap penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan, bahwa 
perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya.  
Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan 

untuk mengurangi jumlah kompensasikerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan 
akan terhindar dari beban pajak, karena penghasilan neto fiskal akan digunakan untuk mengurangi jumlah 
kompensasi kerugian perusahaan. Dalam agency theory pihak manajemen (agent) lebih mementingkan 

pembayaran pajak yang lebih kecil walupun perusahaan mengalami kerugian, karena dengan hal tersebut  
perusahaan mendapat keringanan pembayaran pajak untuk menutupi kerugian yang dialami perusahaan.  
Menurut Kurniasih dan Sari (2013) bahwa kompensasi kerugian ini dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran 

pajak karena perusahaan yang medapatkan kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak yang tinggi.   

H4: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak (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. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh hubungan antara Ukuran 
Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance.Penelitian ini 

dilakukan agar dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam melihat dampak dari Ukuran Perusahaan,  
Profitabilitas, Leverage dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance.Objek yang digunakan adalah 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Data pada penelitian ini menggunakan rentang waktu tahun 2012-2016. Pemilihan periode penelitian 

ini disebabkan karena penulis ingin melihat seberapa besar industri manufaktur di Indonesia melakukan 
penghindaran pajak selama periode tersebut dengan Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan 

Kompensasi Rugi Fiskal dan merupakan pengembangan penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

MODEL PENELITIAN 

𝑪𝑬𝑻𝑹𝒊,𝒕  = α + 𝜷𝟏𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑶𝑨𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕  + 𝜷𝟒𝑹𝑭𝑰𝑺𝒊,𝒕  + ε  

Keterangan:  

𝐶𝐸𝑇𝑅𝑖 ,𝑡  : Tax Avoidance 
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β1, β2, β3 ,β4 : Koefisien masing-masing variable 

α  : Konstanta 

𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖 ,𝑡  : Ukuran Perusahaan 

𝑅𝑂𝐴𝑖 ,𝑡  : Return On Asset 

𝐿𝐸𝑉𝑖 ,𝑡  : Leverage 

𝑅𝐹𝐼𝑆𝑖 ,𝑡  : Kompensasi Rugi Fiskal 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Hasil data statistik deskriptif dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 4.2 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 

Statistik Deskriptif 

 CETR SIZE ROA DER RFIS 

Mean -0.278028 28.41222 14.23661 0.878017 0.322314 

Median -0.275300 28.02520 9.680000 0.710000 0.000000 

Maximum -0.000600 32.39830 71.51000 4.780000 1.000000 

Minimum -0.564400 25.27670 -2.050000 0.150000 0.000000 

Std. Dev. 0.114813 1.747612 13.04696 0.714897 0.469306 

Skew ness 0.263718 0.596383 1.778509 2.291171 0.760377 

Kurtosis 3.334996 2.597161 6.630566 10.87162 1.578174 

      

Jarque-Bera 1.968329 7.990885 130.2433 418.2583 21.85202 

Probability 0.373751 0.018399 0.000000 0.000000 0.000018 

      

Sum -33.64140 3437.878 1722.630 106.2400 39.00000 

Sum Sq. Dev. 1.581851 366.4976 20426.77 61.32932 26.42975 

Observations 121 121 121 121 121 

Sumber : hasil yang diolah penulis (2017) 

Uji Normalitas 

Berdasarkan gambar 4.1 diatas menujukkan bahwa residual hasil regresi telah terdistribusi dengan 

normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probability Jarque-Bera yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0.274360.  

Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa sampel telah terdistribusi normal. 

 

Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Multikolinieritas 

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. Hasil yang didapat dari correlation matrix diatas menunjukkan korelasi antar variabel kurang 

dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikolinieritas dalam penelitian ini.  
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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 antar periode sebelumnya dimana pada uji 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. 

 

ANALISIS HASIL PEMBAHASAN 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak 

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada tabel 4.5 menunjukkan hasil yang 

tidak berpengaruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan bukan merupakan salah satu aspek 

dalam perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. 

 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh kepada 
perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut grand theory dalam penelitian ini yaitu agency 

theory, pemegang saham akan mengeluarkan biaya yang disebut agency cost untuk memantau kinerja 

manajemen. Sehingga pihak manajemen perusahaan tidak bisa melakukan penghindaran pajak.  

 Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyono et al, 2016) dan (Prakosa,  
2014). Akan tetapi berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2014) dan (Kurniasih & Sari,  

2013) yang menyatakan ukuran perusahaan memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak  

 Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada tabel 4.5 menujukkan hasil yang tidak 
berpengaruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas yang didapat perusahaan bukan merupakan 

salah satu aspek dalam perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.  

 Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian (Cahyono et al, 2016). Akan tetapi berlawanan dengan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih & Sari, 2013) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh 

negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 

 

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak 

Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada tabel 4.5 menujukkan hasil yang tidak 

berpengaruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa leverage bukan merupakan salah satu aspek dalam 

perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. 

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih & Sari, 2013). Hal ini 
dikarenakan secara logika, semakin tinggi nilai dari leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari 

utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang 
tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak  

perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah.  

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak 
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 Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada tabel 4.5 menunjukkan hasil 
positif signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kompensasi rugi fiskal juga akan dapat  

meningkatkan penghindaran pajak. 

 Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktagani, 2015). Akan tetapi 

berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rinaldi & Cheisviyanny, 2015) yang menyatakan bahwa 

kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil 

penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan SIZE menunjukkan hasil yang tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang diproksikan dengan cash effective 
tax rate (CETR) pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2016. 

2. Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR) 
pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2016. 

3. Variabel leverage yang diproksikan dengan DER menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance) yang diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR) pada 
perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2016. 

4. Variabel kompensasi rugi fiskal yang diproksikan dengan RFIS menunjukkan hasil yang positif 

signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang diproksikan dengan cash effective tax 
rate (CETR) pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2012-2016. Semakin tinggi kompensasi rugi fiskal maka semakin tinggi tingkat 

penghindaran pajak perusahaan. 

 

SARAN 

Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan kepada penelitian 

selanjutnya adalah: 

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat melakukan perencanaan pajak yang lebih baik agar dapat  
mengendalikan efisiensi jumlah pajak yang akan diberikan kepada pemerintah seperti melakukan 

penghindaran pajak baik dari segi pendapatan maupun biaya-biaya yang dapat dikurangi sebagai 

beban pajak seperti depresiasi. 

2. Perusahaan agar dapat memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia dalam perusahaah  
mengenai undang-undang perpajakan terbaru agar karyawan dapat melakukan perencanaan pajak  

dengan baik. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel dan variabel sehingga akan lebih 
valid dalam hasil penelitian yang diperoleh. Seperti variabel corporate governance, sales growth, dan 

likuiditas. 
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