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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Di setiap negara dalam membangun infrastrukturnya diperlukan 

dana yang sangat besar, dengan infrastruktur yang baik maka akan 

menunjang pula perekonomian yang baik di negara tersebut, salah satu cara 

pemerintah mendapatkan dana untuk membangun infrastruktur tersebut 

adalah menggunakan anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah terkait 

mengenai penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program serta 

aktivitas dalam sebuah kesatuan moneter yang menggunakan dana dari 

masyarakat (Sumenge, 2013). Salah satu cara pemerintah mengumpulkan 

dana dari masyarakat untuk anggaran pemerintahnya adalah pemungutan 

pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 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. Pemerintah 

menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam 

rangka mencapai kesejahteraan umum diberbagai sektor kehidupan 

(Darmawan & sukartha 2014). Di dalam pemerintah Indonesia, pemungutan 

pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak perseorangan dan pajak badan 

perusahaan.   
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Menurut Siti Resmi (2014), pajak penghasilan sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi 

di dalam negri, kemudian disebut dengan PPH pasal 21, berisi mengenai 

pajak penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, serta pembayaran lain 

dengan nama dan bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, 

jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di 

dalam negri. Pajaknya sama saja dengan memberikan kontribusi bagi 

pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, namun 

terkadang terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan 

pemerintah, yaitu pemerintah ingin pajak yang dibayarkan sebesar mungkin 

agar infrastruktur dapat berjalan dengan baik namun wajib pajak selalu 

ingin melakukan agresivitas pajak agar pajak yang dibayarkan sekecil 

mungkin karena dapat mengurangi pendapatan mereka (Darmawan dan 

Sukartha, 2014).  

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), 

Yenny Sucipto, mengakui bahwa data penghindaran pajak dan penggelapan 

pajak sulit diakses oleh public. Menurutnya, penghindaran pajak merupakan 

masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp. 110 triliun yang 

merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, 

sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan. Kurun waktu 

2010-2014, akumulasi aliran dana gelap dari Indonesia ke luar negri 

mencapai Rp 914 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 45 persen 

pertambahan jumlah uang beredar dalam periode yang sama di tanah air 
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yang jumlahnya Rp. 2.032 triliun. Untuk urusan ini, Indonesia merupakan 

negara yang melakukan penghindaran pajak cukup besar. 

Tabel 1.1 

Target Penerimaan Pajak 

 

Sumber: kemenkeu.go.id  

Diatas ini terdapat data pemasukan pajak dari masyarakat, dari tahun 

2012-2017. Dengan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa disetiap 

tahunya terdapat agresivitas pajak yang cukup besar dilakukan oleh 

masyarakat Indonesia. 

Salah satu sektor yang berandil besar dalam melakukan agresivitas 

pajak di Indonesia adalah sektor perbankan, terbukti dengan berita di tempo, 

berita tersebut menginformasikan bahwa bank dan lembaga keuangan 

adalah salah satu sektor bisnis terbesar yang melakukan penggelapan pajak. 

Dimana di taksir penggelapan pajak yang dilakukan dalam setahun oleh 

Target (Trilyun)
0
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2000000
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Chart Title
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bank dan lembaga keuangan menyebabkan kerugian hingga Rp 10-12 

Triliun. 

 Menurut  Sagala dan Ratmono (2013)  agresivitas pajak perusahaan 

adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang 

melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong 

secara legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion). Dapat disimpulkan 

bahwa tindakan agresivitas merupakan tindakan yang dirancang oleh 

perusahaan untuk meminimalkan beban pajak agar memperoleh 

keuntungan. Agresivitas pajak merupakan keinginan perusahaan untuk 

meminimalkan beban pajak melalui aktivitas tax planning dengan tujuan 

untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Kewajiban pajak dapat 

diminimalkan dengan melakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi 

ketentuan perpajakan (lawful) melalui aktivitas penghindaran pajak maupun 

yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful) melalui aktivitas 

penggelapan pajak dengan usaha mengurangi hutang pajak.  

Agresivitas pajak dengan usaha mengurangi hutang pajak jelas 

berhubungan dengan sebuah laporan yang disebut dengan lapoaran 

keuangan, laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan jelas akan 

diperiksa oleh seorang auditor yang bersifat independen. Dalam 

pemeriksaan auditor inilah bisa terlihat bahwa perusahaan tersebut laporan 

keuanganya di nilai baik atau perusahaan tersebut ternyata ditemukan 

temuan bahwa melakukan kecurangan secara legal atau illegal. Terutama 

dalam membayar pajak perusahaan, karena hal itu dapat mengurangi 
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pendapatan perusahaan tersebut. Sehingga auditor memiliki peran penting 

dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik.  

Laporam keuangan harus mampu memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan, dimana pengguna laporan 

keuangan membutuhkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan 

melalui laporan keuangan yang sudah di laporkan. Untuk memenuhi 

informasi yang relevan dan dapat diandalkan, maka laporan keuangan harus 

dilaporkan tepat waktu. Paragraph 43 (SAK, 2013) menyatakan bahwa tepat 

waktu (timeliness) merupakan salah satu kendala informasi yang relevan 

dan andal serta timeliness merupakan prasyarat penting agar laporan 

keuangan yang disajikan memenuhi relevansinya (Moradi et al, 2013).  Oleh 

karena itu, jika informasi yang disajikan terlambat, maka nilai yang 

terkandung dalam informasi yang disampaikan sudah tidak sesuai dengan 

kondisi yang ada.  

Saat ini, OJK memiliki peraturan otoritas jasa keuangan nomor 

29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik 

pada BAB III pasal 7 mengenai penyampaian lampiran tahunan yang berisi 

perusahaan publik wajib mengumpulkan laporan keuangan kepada OJK 

paling lambat pada akhir bulan keempat. Sehingga, ketepatan auditor dalam 

menyampaikan laporan auditnya sangat penting (Saemargani & 

Mustikawati, 2015). 

Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan biasanya dilakukan 

dengan adanya struktur pajak yang rumit dan kompleks. Hal ini bertujuan 
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untuk menghindari otoritas pajak (Brian & Martani, 2014)). Struktur pajak 

yang rumit tersebut membuat auditor harus lebih teliti dan cermat dalam 

melakukan prosedur audit. Audit yang lebih cermat akan meningkatkan 

reliabilitas informasi keuangan yang diaudit, namun di sisi lain ada aspek 

yang harus dikorbankan yaitu timeliness atau ketepatan waktu (Crabtree & 

Kubick, 2014) 

Selain pentingnya peran auditor dalam meminimalisir agresivitas 

pajak, peran manajemen perusahaan juga penting, yaitu dengan cara 

penerapan corporate governance pada perusahaan. Dalam menciptakan tata 

kelola perusahaan yang baik dan efektif, maka diperlukan tata kelola 

corporate governance dalam suatu perusahaan, karena dalam corporate 

governance telah diatur penerapan – penerapan yang harus dilakukan 

perusahaan agar dapat berkembang tapi tidak melanggar hukum (Sari, 

Kalbuana, Jumadi, 2016). Corporate governance merupakan mekanisme 

yang mengatur serta mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan nilai 

tambah untuk stakeholders, namun dalam melaksanakan corporate 

governance yang baik, perusahaan sebagai wajib pajak mempunyai 

kewajiban untuk membayar pajak, tetapi perusahaan menganggap hal 

tersebut sebagai beban sehingga perusahaan akan melakukan segala cara 

agar tidak membayar pajak yang berati melakukan tindakan agresivitas 

pajak (Winata, 2014). 

Salah satu faktor GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kualitas Audit. Kualitas audit adalah kemungkinan – kemungkinan yang 
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terjadi, ketika auditor memeriksa laporan keuangan sebuah perusahaan, dan 

terdapat kecurangan/ kesalahan dalam laporan keuangan tersebut dan 

kemudian akan dilaporkan dalam laporan keuangan auditan ((Dewi & Jati, 

2014). Pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak telah banyak 

dikaji, salah satunya (Damayanti & Susanti, 2015) menyatakan bahwa 

kualitas audit tidak berpangaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan 

dalam penelitian (Dewi & Jati, 2014) menyatakan kualitas audit 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  

Selain kualitas audit, komite audit juga termasuk dalam salah satu 

mekanisme Good Corporate Governance. Komite audit terdiri dari 3 orang, 

diantaranya 1 orang komisaris independen dan 2 orang yang lain merupakan 

orang eksternal independen yang menguasai mengenai akuntansi dan 

laporan keuangan (Hanum & Zulaikha, 2013).  Menurut  Calvin Swingly     

(2015) komite audit tidak berpengaruh terhadap tax aggressiveness, 

sedangkan menurut Dewi dan Jati (2014) bahwa komite audit berpengaruh 

terhadap tax aggressiveness.  

Selain Kualitas Audit dan Komite Audit, Kepemilikan keluarga juga 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak 

fyang dilakukan perusahaan. Kehadiran keluarga dalam perusahaan dapat 

mempengaruhi konflik keagenan dalam perusahaan. Namun di satu sisi 

kepemilikan dan kendali keluarga dapat mengurangi konflik karena adanya 

pengawasan yang baik terhadap tata kelola perusahaan nya. Kepemilikan 

keluarga pada perusahaan lebih rela membayar pajak dibandingkan dengan 
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menghindarinya, karena tidak mau merusak reputasi keluarga akibat adanya 

tindakan agresivitas pajak ketika pemeriksaan pajak dari fiskus (Chen, 

Chen, Cheng, & Shevlin, 2010). Sehingga pada penelitian (Komang 

Subagiastra, I Putu Edy Arizona, 2016)  dan (Rahmi Oktasari, Herawati, 

2014)kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax 

avoidance. Namun adanya perbedaan penelitian yang dilakukan (Putu, 

Praptidewi, & Sukartha, 2016) bahwa kepemilikan keluarga memiliki 

pengaruh positif terhadap tax avoidance.  

Pada penelitian terdahulu, masih terdapat beberapa keterbatasan, 

yaitu: (1). Pada penelitian terdahulu, pengukuran kualitas audit masih 

menggunakan pengkategorian auditor big four & non big four; (2) 

Penelitian yang dilakukan masih belum konsisten, seperti variabel kualitas 

audit pada penelitian Damayanti dan Susanto (2015) dan Winata (2014) 

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun pada penelitian 

yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) kualitas audit berpengaruh 

tehadap penghindaran pajak; selain itu pada pada penelitian yang dilakukan 

oleh Damayanti dan Susanto (2015) dan (Rahmi Oktasari, Herawati, 

2014)et al (2014),variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Winata 

(2014) serta Dewi dan Jati (2014) berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. Sehingga terdapat hasil yang tidak konsisten pada penelitian 

terdahulu 
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Oleh karena itu penelitian ini ingin memperbaiki keterbatasan 

tersebut dengan beberapa cara, yaitu: (1) Pengukuran kualitas audit dalam 

penelitian ini menggunakan spesialisasi audit; (2) Melakukan pengujian 

ulang tererhadap variabel kepemilikan keluarga, kualitas audit serta 

pengaruhnya terhadap agresivitas pajak 

Berdasarkan latar belakang, fenomena yang terjadi, dan perbedaan 

hasil penelitian diatas maka perlu diteliti ulang karena semakin besar 

agresivitas pajak, maka dapat merugikan pemerintah. Oleh karena itu 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Kualitas 

Audit, Komite Audit, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas 

Pajak dan Dampaknya Terhadap Timeliness.” 

 

1.2. Pokok Permasalahan  

Penelitian ini diharapkan secara komprehensif mampu menjawab pertanyaan 

sebagai berikut:  

1. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?  

2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?  

3. Apakah Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?  

4. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap Timeliness? 

5. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Timeliness? 

6. Apakah Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap Timeliness? 

7. Apakah Agresivitas Pajak berpengaruh terhadap Timeliness? 
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1.3.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Kualitas Audit terhadap 

Agresivitas Pajak. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Komite Audit terhadap 

Agresivitas Pajak. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Kepemilikan Keluarga 

terhadap Agresivitas Pajak. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Kualitas Audit berpengaruh 

terhadap Timeliness? 

5. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Komite Audit berpengaruh 

terhadap Timeliness? 

6. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Kepemilikan Keluarga 

berpengaruh terhadap Timeliness? 

7. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Agresivitas Pajak 

berpengaruh terhadap Timeliness? 

1.4. Signifikansi Penelitian  

Penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit, 

Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak dan Dampaknya 

Terhadap Timeliness diharapkan memberikan manfaat berupa:  
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 1.4.1 Signifikansi Akademis  

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

dukungan pengetahuan serta wawasan dalam bidang perpajakan secara 

khusus terkait dengan Kualitas Audit, Komite Audit, Kepemilikan 

Keluarga terhadap Agresivitas Pajak dan Dampaknya Terhadap 

Timeliness di Perusahaan Perbankan. Selanjutnya, penelitian ini 

diharapkan dapat sebagai tinjauan pustaka bagi peneliti sejenis terkait 

dengan Aggersivitas Pajak. 

1.4.2 Signifikansi Grafis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi segenap pihak yaitu Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, 

Badan Kebijakan Fiskal serta Perusahaan perbankan. Hasil penelitian 

ini juga diharapkan dapat menjadi data bagi pemerintah dan 

memberikan saran serta masukan yang bermanfaat dalam kebijakan 

praktik Aggresivitas Pajak pada Perusahaan. 

 

1.5 Batasan Penelitian  

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis Pengaruh Kualitas Audit, 

Komite Audit, Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak dan 

Dampaknya Terhadap Timeliness di Perusahaan Perbankan. Informasi yang 

akan didapatkan dari beberapa data Perusahaan perbankan yang terlibat 
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dalam Aggresivitas Pajak yang mempublikasikan laporan keuangan yang 

tercatat pada Bursa Efek Indonesia. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

a. Peneliti 

Penelitian ini memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai 

fungsi dari kualitas audit, komite audit & kepemilikan keluarga, serta dapat 

lebih mengetahui mengenai agresivitas pajak yang terjadi di perusahaan 

perbankan Indonesia saat ini. 

b. Pemerintah 

Penelitian ini memberikan informasi bagi pemerintah, mengenai 

agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan perbankan di Indonesia, 

dengan adanya informasi itu diharapkan pemerintah dapat meminimalisir 

agresivitas pajak di Indonesia yang dapat merugikan negara. 

c. Perusahaan 

Penelitian ini memberikan informasi kepada pemilik perusahaan 

untuk dapat lebih memaksimalkan kinerja internal control didalam 

perusahaan, agar dapat meminimalisir terjadinya agresivitas pajak, karena 
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adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan 

manajemen. 

 

d. Investor  

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor, dengan 

besarnya agresivitas pajak yang dilakukan maka akan dapat menaikan laba 

perusahaan & dapat memberikan return yang besar pula bagi para investor. 

1.7 Sistematika Penelitian 

Sistematika Penulisan penelitian “Kualitas Audit, Komite Audit, 

Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak dan Dampaknya 

Terhadap Timeliness di Perusahaan Perbankan” ini adalah sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini memuat uraian tentang hal – hal pokok yang 

berhubungan dengan penulisan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan teori dan pemikiran dari 

literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dan kerangka pemikiran.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yang meliputi desain penelitian, populasi 

dan sampel penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variabel 

dan pengukurannya, serta metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai proses penganalisaan data 

yang meliputi prosedur pemilihan sampel, pengujian asumsi klasik, analisis 

data dan hasil dari penganalisaan data yang telah diolah. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang simpulan mengenai jawaban 

yang diperoleh dari penelitian serta rekomendasi yang dapat dijadikan 

referensi yang akan diperbaiki di waktu yang akan dating. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Teori Agency 

 Teori Keagenan (Agency Theory) menurut (Jensen & Meckling, 

1976) didefinisikan sebagai hubungan antara agent (manajemen suatu 

usaha) dan principal (pemilik usaha). Di dalam hubungan keagenan terdapat 

suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memerintah orang 

lain (agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal dan memberi 

wewenang kepada agent untuk membuat keputusan yang terbaik bagi 

principal. Dalam teori keagenan ini, terjadi pemisahan antara pemilik 

perusahaan dengan pengelola perusahaan. Pemisahan tersebut dilakukan 

dengan tujuan agar principal memperoleh keuntungan semaksimal mungkin 

dengan biaya seefisien mungkin pada perusahaan yang dikelola oleh tenaga 

– tenaga profesional atau agen. Namun, dalam perkembangannya agen 

bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal sehingga menimbul 

konflik yang dinamakan konflik keagenan atau konflik kepentingan 

(Winata, 2012). Selain itu, konflik keagenan (agency problem) terjadi 

dikarenakan adanya asymmetric information antara agent dengan principal, 

dimana agent lebih mengetahui informasi mengenai kondisi internal 

perusahaan dibandingkan dengan principal. 

 Hubungan antara agency theory dengan komite audit adalah, agency 
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theory mengartikan bahwa didalam sebuah keagenan terdapat suatu kontrak 

dimana principal memberikan kewenangan terhadap agent untuk 

menentukan segala kebijakan untuk membuat keputusan yang baik untuk 

principal. Pengertian ini berhubungan dengan komite audit, yang dimana 

komite audit ditentukan oleh dewan komisaris. Peran dari komite audit 

adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap 

perusahaan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan 

komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat 

mencegah asimetri informasi antara pemilik perusahaan (principal) dan 

(agent). Komite audit juga diberikan tanggung jawab atas laporan yang 

diberikan agar laporan dapat dipercaya (relevant & reliable) (). Maka dari 

itu, komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki 

kualitas informasi bagi pemilik perusahaan (principal) sehingga kebutuhan 

pemilik perusahaan atas informasi terbaik dari perusahaan terpenuhi, 

sehingga dapat mencegah terjadinya asimetri informasi. 

 Kemudian hubungan agency theory dengan kualitas audit yaitu 

agency theory mengatakan bahwa agent merupakan pihak yang dikontrak 

oleh principal dan diberikan wewenang untuk membuat keputusan terbaik 

bagi principal. Maka dari itu, agent atau manajemen harus 

mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada principal. Manajemen 

dapat memilih auditor yang berkualitas dengan memilih auditor spesialis 

perbankan, karena kualitas auditor mempengaruhi kualitas audit dari 

laporan keuangan perusahaan yang diperiksa oleh auditor tersebut. Kualitas 
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audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit 

laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang 

terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Dewi dan Jati, 

2014), dari definisi tersebut jelas bahwa pemilihan auditor yang benar dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang baik, hal ini menandakan bahwa 

laporan keuangan dibuat tanpa adanya kecurangan. Jika kualitas audit yang 

dihasilkan semakin baik maka sedikit kecurangan yang terdapat di laporan 

keuangan tersebut, otomatis tidak ada pajak yang dimanipulasi oleh 

perusahaan agar pajaknya rendah dan hal tersebut merugikan pihak agent 

dan menguntungkan pihak principal. Sedangkan sebaliknya semakin 

kualitas audit yang dihasilkan buruk, menandakan bahwa kecurangan yang 

dilakukan perusahaan semakin banyak, dan salah satunya adalah agresivitas 

pajak yang seringkali dilakukan perusahaan. Selain itu, dengan kualitas 

audit yang baik, perusahaan mampu untuk melaporkan keua 

 Kemudian hubungan antara agency theory dengan kepimilikan 

keluarga yaitu pada agency theory terjadi pemisahan antara pemilik 

perusahaan (principal) dengan pengelola perusahaan atau manajemen 

(agent). Pemisahan tersebut membuat opurtuniti bagi agent untuk 

melakukan tindakan -tindakan yang tidak diketahui oleh principal dan hal 

tersebut dapat menguntungkan pihak agent namun merugikan pihak 

principal dikarenakan agent dan principal terkadang memiliki perbedaan 

tujuan. Dan saat kepemilikan dan manajemen terpisah itulah yang bisa 

membuat masalah corporate governance. 
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 Selanjutnya hubungan agency theory dengan agresivitas pajak yaitu 

pada agency theory dikatakan bahwa pemilik memberi wewenang kepada 

manajemen untuk membuat kebijakan. Pemilik perusahaan menginginkan 

manajemen mengelola perusahaan untuk dapat menghasilkan laba 

seoptimal mungkin. Untuk memenuhi kepentingan pemilik yaitu 

mengoptimalkan laba, manajemen akan melakukan agresivitas pajak untuk 

mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Dengan 

berkurangnya pajak yang dibayar perusahaan, maka laba perusahaan akan 

meningkat, sehingga manajemen dapat memenuhi keinginan pemilik 

perusahaan. 

 Selain itu, dalam agency theory terdapat konflik yang muncul 

dikarenakan adanya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika 

manjemen lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan 

pada masa yang akan datang dibandingkan dengan informasi yang dimiliki 

oleh pemilik perusahaan. Asimetri informasi dapat dikurangi dengan 

melakukan pelaporan laporan keuangan secara tepat waktu (Pradipta dan 

Suryono, 2017). Hal ini dikarenakan ketepatan waktu pelaporan keuangan 

mempengaruhi relevansi informasi yang tersedia pada laporan keuangan. 

Maka ketika laporan keuangan di laporkan tepat waktu, pemegang saham 

akan mendapatkan informasi yang relevan melalui laporan keuangan, 

sehingga pemegang saham bisa mendapatkan informasi yang hampir sama 

dengan informasi yang dimiliki oleh manajemen.  
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2.1.2 Agresivitas pajak 

 Di Indonesia, undang-undang perpajakan menganut sistem self 

assessment yaitu sistem memberikan keluluasaan terhadap wajib pajak 

untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya 

(Brian & Martani, 2014). 

 Karena sistem self assessment tersebut membuat rongga bagi wajib 

pajak untuk menekan biaya pajak perusahaan agar beban pajak perusahaan 

yang dibayarkan lebih kecil daripada seharusnya. Dalam menekan beban 

pajak perusahaan tersebut, perusahaan dapat menggunakan 2 cara, yaitu 

memperkecil beban pajak perusahaan dengan mengikuti peraturan 

pemerintah tentang pajak, atau melakukan tindakan memperkecil beban 

pajak dengan melanggar undang-undang pemerintah tentang perpajakan. 

 Cara memperkecil beban pajak dengan mengikuti undang-udang 

pemerintah tentang perpajakan dinamakan dengan penghindaran pajak, 

sedangkan memperkecil beban pajak dengan cara melanggar undang-

undang pemerintah tentang perpajakan dinamakan dengan penggelapan 

pajak. 

 

2.2 Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Timeliness) 

 Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang sering digunakan 

oleh pemilik perusahaan. Relevansi dan reliabilitas informasi laporan keuangan 

merupakan dua hal penting yang membuat informasi akuntansi berguna untuk 
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digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

(Astryana et al, 2016). Laporan keuangan keuangan harus dilaporkan tepat waktu 

agar relevansi dan reliabilitas informasi dari laporan keuangan tetap terjaga. 

Paragraph 43 (SAK, 2013) menyatakan bahwa tepat waktu (timeliness) merupakan 

salah satu kendala informasi yang relevan dan andal serta timeliness merupakan 

prasyarat penting agar laporan keuangan yang disajikan memenuhi relevansinya 

(Moradi et al. 2013).  

 Ketepatan waktu pelaporan keuangan diatur dalam peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau 

Perusahaan Publik pada BAB III pasal 7 mengenai penyampaian lampiran tahunan 

yang berisi perusahaan publik wajib mengumpulkan laporan keuangan kepada OJK 

paling lambat pada akhir bulan keempat. Sehingga, ketepatan auditor dalam 

menyampaikan laporan auditnya sangat penting (Saemargani & Mustikawati, 

2015). 

2.3 Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

 Menurut (Suandy, 2011) menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah 

langkah awal dalam manajemen pajak. pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan 

penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan 

penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan 

pajak (tax planning) adalah untuk meminmumkan kewajiban pajak. Perusahaan 

dalam melakukan agresivitas pajak dibutuhkan tax planning yang baik, karena 

dengan tax planning dengan baik maka dapat melakukan pengumpulan dan 
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penelitian terhadap peraturan perpajakan kemudian diseleksi jenis penghematan 

pajak yang dilakukan, agar dapat terhindar dari penggelapan pajak. 

 

2.4 Auditor  

 Auditor harus mendapatkan bukti dengan volume dan kualitas yang cukup 

kuat. Auditor juga harus menentukan tipe dan banyaknya keperluan untuk bukti 

serta mengavaluasi apakah informasi dari koresponden sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan sehingga auditor mendapatkan kesimpulan yang layak. Auditor 

yang dapat melakukan hal tersebut adalah auditor yang kompeten. Auditor yang 

kompeten harus memiliki independent mental attitude, yaitu sikap dimana auditor 

sepenuhnya tidak memiliki sifat bias yang bekenaan dengan klien dan informasi 

keuangan yang di audit (Arens et al., 2014:25) 

 

2.5 Kualitas Audit  

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor 

mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan 

yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Dewi dan Jati, 

2014). Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan 

hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. 

Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin 

dituntut oleh otoritas publik (Damayanti dan Susanto, 2015). Dapat disimpulkan 

bahwa kualitas audit adalah hasil dari mengaudit laporan keuangan klien dan 

kemudian di kualitas audit itu bisa ditemukan pelanggaran atau kesalahan dan bisa 

Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit..., Dalfian Alnasvi, Ak.-Ibs, 2018



22 
 

juga sebaliknya, hasilnya bisa baik dan tidak ditemukan pelanggaran atau 

kesalahan. Jika auditor memiliki klien yang banyak dalam satu industri yang sama, 

maka auditor tersebut akan memiliki pemahaman serta pengetahuan mengenai 

internal control perusahaan, risiko bisnis perusahaan dan risiko audit pada industri 

tersebut.  

Spesialisasi yang dimiliki auditor tersebut lebih membuat auditor tersebut 

memiliki pengetahuan serta kemampuan yang memadai dibanding dengan auditor 

yang tidak memiliki spesialisasi (Adhi Pratama Ishak & Dedy Perdana, 2015). 

Spesialisasi adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang didalam bidang 

tertentu sehingga orang tersebut dapat mengerjakan sesuatu dengan sangat baik 

dibandingkan dengan yang tidak memiliki spesialisasi (Anis Widajanto, 2015). 

Oleh karena itu peneliti menggunakan spesialisasi untuk menilai kualitas audit di 

industri perbankan.  

Cara mendeteksi spesialisasi auditor yaitu dengan cara melihat frekuensi 

penugasan yang dilakukan oleh KAP dalam melakukan tugas pemeriksaan terhadap 

perusahaan sejenis menurut pengelompokan oleh BEI. Semakin sering KAP 

pemeriksaan terhadap perusahaan sejenis, maka KAP tersebut akan masuk dalam 

kelompok perusahaan tersebut. KAP tersebut bisa dinyatakan memiliki spesialisasi 

audit di bidang tersebut dengan minimal 20% penerimaan klien pada perusahaan 

tertentu (Rusmin 2010). 

2.6 Komite Audit  

 Komite Komite audit adalah komite tambahan yang bertujuan untuk 

melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan 
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sehingga proses tersebut dapat terhindari dari kecurangan yang mungkin dilakukan 

oleh pihak manajemen. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai 

masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan 

pengendalian internal perusahaan. Selain itu, komite audit juga berfungsi dalam 

membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan 

pengawasan secara menyeluruh (Diantari dan Ulupui, 2016). Dapat dikatakan pula 

bahwa komite audit merupakan jembatan penghubung antara perusahaan dengan 

eksternal auditor. 

 Komite audit sebagai alat yang efektif untuk melakukan mekanisme 

pengawasan, serta meningkatkan kualitas perusahaan. Pengungkapan perusahaan 

yang dilakukan komite audit menunjukan bahwa perusahaan sudah bekerja sesuai 

aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum (Hanum, 2013). Komite 

audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, yang diketuai oleh komisaris 

independen perusahaan dan dua orang eksternal yang memiliki latar belakang 

akuntansi dan keuangan (Hanum, 2013). 

 Alat pengukuran komite audit dalam penelitian ini yaitu jumlah anggota 

komite audit, semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan tax avoidance 

akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka 

kebijakan tax avoidance akan semakin tinggi (Chen et al, 2010). Kesimpulan dari 

penjelasan diatas bahwa komite audit sangatlah penting didalam sebuah perusahaan 

untuk melakukan mekanisme pengawasan untuk meningkatkan kualitas 

perusahaan, agar perusahaan dapat bekerja dengan baik tanpa melakukan 
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pelanggaran aturan telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum, salah satu 

pelanggaran aturan yang bisa dilakukan adalah tax aggressiveness. 

2.7 Kepemilikan Keluarga  

 Menurut (Ivan Brian & Dwi Martini 2014) kepemilikan keluarga dapat 

mengurangi konflik keagenan antara pemilik dan manajemen, Karena pihak 

keluarga bisa membuat jajaran top management dengan anggota dari keluarga 

tersebut / memilih manajemen sesuai dengan kepentingan keluarga yang ingin 

dicapai. Kepemilikan keluarga dapat mengurangi konflik antara manajemen dengan 

agent, namun perusahaan bekerja dengan mementingkan kepentingan keluarga 

akan dapat menimbulkan konflik antara pemegang saham minoritas dan saham 

mayoritas. Yang menyebabkan konflik tersebut adalah faktor mengenai tujuannya 

yang berbeda.  

 Seperti menurut (Chen et al. 2010) perusahaan non-keluarga memiliki 

tingkat keagresifan pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan keluarga, diduga 

terjadi karena masalah keagenan lebih besar terjadi pada perusahaan non-keluarga 

(Chen et al. 2010). Saat kepemilikan dan manajemen terpisah, terjadilah proses 

kontrak kerja dan pengawasan yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini 

menimbulkan suatu kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan yang 

oportunis, sehingga menimbulkan masalah corporate governance (Sari dan 

Martani. 2010). 

 Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak agresif perusahaan 

keluarga dan non keluarga tergantung dari efek mamfaat atau biaya yang timbul 
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dari tindakan pajak agresif tersebut terhadap pemilik perusahaan (family owner) dan 

agent manajemen tersebut. Agent/manajemen memiliki informasi lebih dan 

memiliki tujuan yang berbeda dengan pemilik perusahaan maka terkadang disalah 

gunakan untuk kepentingan individu dan tingkat agresivitas pajak akan lebih besar, 

namun pemilik perusahaan (family owner) ingin membayar pajak lebih tinggi, 

daripada harus rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No.  Nama dan 

Tahun  

Tujuan 

Penelitian  

Variable Penelitian  Hasil Penelitian  

Variabel 

Independen  

Variabel 

Dipenden 

1 Darmayanti 

dan Susanto 

(2015) 

Untuk Meniliti 

pengaruh Komite 

Audit, Kualitas 

Audit, dan 

Return On Asset 

terhadap 

penghindaran 

pajak  

Komite Audit, 

Kualitas 

Audit, Return 

On Asset  

Penghindaran 

Pajak  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

risiko perusahaan dan 

return on assets 

berpengaruh terhadap 

tax avoidance. 

Sedangkan komite 

audit, kualitas audit dan 

kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh terhadap 

tax avoidance.  

 

2. Oktasari et al 

(2016) 

Untuk Meneliti 

Pengaruh 

Profatibilitas, 

Kepemilikan 

Keluarga, 

Profitabilitas, 

Kepemilikan 

Keluarga, 

Karakter 

Eksekutif dan 

Penghindaran 

Pajak  

Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui 

bahwa profitabilitas dan 

karakter eksekutif 

signifikan terhadap tax 
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Karakter 

Eksekutif dan 

Coorporate 

Governance 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak   

Coorporate 

Governance 

avoidance. Sedangkan 

kepemilikan keluarga 

dan tata kelola 

perusahaan di proksi 

komisaris independen 

dan komite audit tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran 

pajak. 

3. Yoehana 

(2013) 

Analasis 

Pengaruh 

Coorporate 

Social 

Responbility 

terhadap 

Agresivitas Pajak  

Coorporate 

Social 

Responbility 

Agresivitas 

Pajak 

Hasilnya menunjukkan 

bahwa semakin tinggi 

tingkat pengungkapan 

CSR suatu perusahaan, 

semakin rendah tingkat 

keagresifan pajak 

4. Nila Sari 

(2014) 

Untuk Meneliti 

Pengaruh 

Konservatif 

Akuntansi, 

Kualitas Audit, 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak  

 

Konservatif 

Akuntansi, 

Kualitas 

Audit, Ukuran 

Perusahaan 

Penghindaran 

Pajak 

Dalam penelitian ini 

variabel-variabel untuk 

Konservatisme 

Akuntansi dan Kualitas 

Audit tidak berpengaruh 

pada penghindaran 

pajak, sedangkan untuk 

pengujian variabel 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak dan 

terhadap koefisien 

determinasi (adjusted 

R) bernilai 0,365. 

5. Winata (2014) Untuk Meniliti 

Pengauh 

Coorporate 

Governance 

terhadap Tax 

Avoidance  

Coorporate 

Governance 

Tax 

Avoidance  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

proksi corporate 

governance yaitu 

prosentase dewan 

komisaris independen 

dan jumlah komite audit 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

aktivitas tax avoidance 

yang diproksikan 

dengan book tax gap. 

Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa 

aktivitas tax avoidance 

tidak dipengaruhi secara 
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signifikan oleh 

kepemilikan 

institusional, dan 

kualitas audit. 

6. Chen et al 

(2013) 

Family 

Ownership and 

CEO Turn Overs 

Family 

Ownership  

CEO Turn 

Overs 

perusahaan keluarga 

dikelola oleh CEO di 

luar keluarga pendiri 

(yaitu, CEO profesional 

perusahaan keluarga) 

memiliki kepekaan 

kinerja pergantian CEO 

yang lebih tinggi 

daripada perusahaan 

keluarga yang dikelola 

oleh 

anggota keluarga (yaitu, 

perusahaan CEO 

keluarga) atau 

perusahaan non-

keluarga. Hasil ini 

menunjukkan bahwa, 

berkenaan dengan 

Keputusan pergantian 

CEO, pemantauan CEO 

yang lebih baik oleh 

pemilik keluarga 

mengarah pada 

pengentasan 

agensi konflik, tetapi 

kekuatan CEO keluarga 

mengarah ke potensi 

pertahanan keluarga. 

7. Prapthidewi, 

Sukartha 

(2016) 

Untuk Meneliti 

Pengaruh 

Karakter 

Eksekutif dan 

Kepemilikan 

Keluarga 

terhadap Tax 

Avoidance  

Karakter 

Eksekutif dan 

Kepemilikan 

Keluarga 

Tax 

Avoidance 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kepemilikan keluarga 

berpengaruh positif 

pada tax avoidance, 

sedangkan karakteristik 

eksekutif berpengaruh 

negatif pada tax 

avoidance 

8.  Calvin 

Swingly 

(2015) 

Untuk Meniliti 

Pengaruh 

Karakter 

Eksekutif, 

Komite Audit, 

Karakter 

Eksekutif, 

Komite Audit, 

Ukuran 

Perusahaan 

Tax 

Avoidance  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

karakter eksekutif dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 
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Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage dan 

Sales Growth 

pada tax 

avoidance  

dan Sales 

Growth  

pada tax avoidance, 

sedangkanleverage 

berpengaruh negatif 

pada tax avoidance. 

Variabel komite audit 

dan sales growth tidak 

berpengaruh pada tax 

avoidance. 

9. Dewi dan Jati 

(2014)  

Untuk Meneliti 

Pengaruh 

Karakter 

Eksekutif, 

Karakteristik 

Perusahaan dan 

Dimensi Tata 

Kelola 

Perusahaan yang 

baik Terhadap 

Tax Avoidance  

Karakter 

Eksekutif, 

Karakteristik 

Perusahaan 

dan Dimensi 

Tata Kelola 

Perusahaan 

yang baik  

Tax 

Avoidance  

Hasil pengujian 

regresi menunjukkan 

bahwa risiko 

perusahaan, kualitas 

audit, dan komite 

audit berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance. 

10. Jumratul 

Haryani  

Untuk meniliti 

pengaruh ukuran 

perusahaan, 

komite audit, 

penerapan 

international 

financial 

reporting 

standards dan 

kepemilikan 

publik pada 

keterlambatan 

audit 

Ukuran 

Perusahaan, 

Komite Audit, 

Penerapan 

international 

financial 

reporting 

standards dan 

kepemilikan 

public 

Keterlambatan 

Audit 

Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa 

variabel komite audit 

dan kepemilikan 

publik berpengaruh 

pada keterlambatan 

audit. Sedangkan 

variabel ukuran 

perusahaan dan 

penerapan 

International 

Financial Reporting 

Standards tidak 

berpengaruh pada 

keterlambatan audit. 

11.  Santiani dan 

Muliartha 

(2018) 

Tujuan penelitian 

untuk 

mengetahui 

pengaruh 

independensi, 

keanggotaan, 

kompetensi, dan 

gender 

komite audit 

terhadap Audit 

Delay 

Independensi, 

Keanggotaan, 

Kompetensi, 

dan Gender 

komite audit 

Keterlambatan 

Audit 

Hasil penelitian 

menemukan bahwa 

keanggotaan komite 

audit berpengaruh 

negatif terhadap 

audit delay 
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12 Brian dan 

Martani 

(2014) 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

selidiki apakah 

penghindaran 

pajak aktivitas 

dan kontrol yang 

kuat oleh 

keluarga 

mempengaruhi 

ketepatan waktu 

keuangan 

perusahaan 

pelaporan. 

Penghindaran 

Pajak, 

Kepemilikan 

Keluarga 

Waktu 

pengumuman 

laporan 

keuangan 

tahunan 

perusahaan 

Hasil pengujian data 

membuktikan 

bahwa penghindaran 

pajak memiliki 

pengaruh positif 

terhadap waktu 

pengumuman. 

laporan keuangan 

tahunan, dan 

perusahaan dengan 

persentase 

kepemilikan keluarga di 

atas 50% lebih 

cepat melakukan 

pengumuman laporan 

keuangan tahunan 

dibanding perusahaan 

dengan persentase 

kepemilikan keluarga 

sama dengan atau 

kurang dari 50%. Hasil 

tersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis 2 

diterima. 

Sumber: Diolah penulis, 2018 

2.9 Kerangka Pemikiran  

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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2.10 Pengembangan Hipotesis  

 2.10.1 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak 

 Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat 

auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran 

atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan 

audit (Dewi dan Jati, 2014), definisi tersebut jelas bahwa pemilihan auditor 

yang benar dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, berarti 

menandakan laporan keuangan dibuat dengan tanpa adanya kecurangan. 

Pada agency theory, agent diberikan wewenang oleh principal untuk 

membuat keputusan yang terbaik bagi principal, sehingga pada akhirnya 

agent harus mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada principal, 

dan salah satu bentuk pertanggung jawabannya adalah melalui laporan 

keuangan. 

 Principal membutuhkan laporan keuangan yang baik dan dapat 

dipercaya, sehingga agent memiliki wewenang untuk memilih auditor yang 

berkualitas guna terciptanya laporan keuangan yang baik dan dapat 

dipercaya, sehingga asimetri informasi yang terjadi antara principal dan 

agent juga akan bekurang. Jika kualitas audit yang dihasilkan semakin baik 

maka sedikit kecurangan yang terdapat di laporan keungan tersebut, 

otomatis tidak ada pajak yang dimanipulasi oleh perusahaan agar pajaknya 

rendah dan hal tersebut merugikan pihak agent dan menguntungkan pihak 

principal. Sedangkan sebaliknya semakin kualitas audit yang dihasilkan 

Commented [a1]: Menguntungan agen merugikan 
prinsipal 
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buruk, menandakan bahwa kecurangan yang dilakukan perusahaan semakin 

banyak, dan salah satunya adalah penghindaran pajak yang seringkali 

dilakukan perusahaan. 

Agresivitas pajak banyak dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam 

sektor manapun, agresivitas pajak tersebut terjadi dikarenakan perbedaan 

kepentingan antara pemilik dengan agent dimana pemilik ingin pajak yang 

dilaporkan sesuai dengan pajak yang didapat perusahaan, hal ini 

dikarenakan pihak principal tidak menyukai adanya agresivitas pajak 

kerena mampu mempengaruhi reputasi perusahaan, dimana reputasi 

perusahaan akan berdampak pada harga saham perusahaan.  Sedangkan 

agent ingin pajak yang rendah agar pendapatan yang didapat tinggi, 

sehingga agent dapat terlihat memiliki kinerja yang baik dihadapan 

principal.  

Auditor salah satu faktor penting dalam mengetahui perusahaan 

melakukan kecurangan atau pelanggaran terhadap laporan keuangannya 

atau tidak, salah satu pelanggarannya adalah agresivitas pajak. Hasil dari 

pengauditan adalah kualitas audit, kualitas audit yang baik tergantung dari 

auditor yang digunakan oleh sebuah perusahaan, jika auditor yang dipakai 

sesuai dengan spesialisasinya maka kemungkinan besar kualitas audit yang 

dihasilkan akan baik, jika tidak maka kualitas audit yang dihasilkan akan 

kurang baik karena tidak sesuai dengan kemampuannya.  

 Dengan ini peneliti menyatakan bahwa kualitas audit memiliki 

pengaruh terhadap terhadap agresivitas Pajak. Dengan didukung penelitian 
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oleh  Menurut (Maharani & Suardana, 2014) menyatakan kualitas audit 

berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan menurut (Sandy & 

Lukviarman, 2008) menyatakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap 

agresivitas pajak dan pengaruh yang didapatkan menurut peneliti adalah 

pengaruh negatif 

 H1: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak 

 

 2.11.2 Pengaruh Komite Audit dengan Agresivitas Pajak 

 Komite audit sebagai alat yang efektif untuk melakukan mekanisme 

pengawasan, serta meningkatkan kualitas perusahaan. Pengungkapan 

perusahaan yang dilakukan komite audit menunjukan bahwa perusahaan 

sudah bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar 

hukum (Hanum, 2013). Pada agency theory, agent diberikan wewenang 

oleh principal untuk membuat keputusan terbaik untuk principal dan 

perusahaan. Salah satu bentuk keputusan yang dibuat oleh agent yaitu 

komite audit dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan.  

 Komite audit memiliki fungsi mengawasi mekanisme yang dapat 

meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Sehingga 

komite audit juga berperan untuk memastikan bahwa laporan keuangan 

perusahaan memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat 

diandalkan, dimana laporan keuangan tersebut merupakan informasi untuk 

pemilik perusahaan. Laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat 

diandalkan mampu mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara 
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pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent).  

 Semakin banyak jumlah komite audit, dapat menandakan bahwa 

semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan manajemen untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat 

diandalkan. Sehingga, komite audit dengan fungsi dan wewenangnya dapat 

mencegah segala tindakan penyimpangan terkait laporan keuangan yang 

mungkin dilakukan oleh perusahaan. Maka, semakin banyak jumlah komite 

audit pada perusahaan, kemungkinan terjadinya tindakan agresivitas pajak 

perusahaan tersebut akan semakin kecil.  

  Dengan ini peneliti menyatakan bahwa komite audit memiliki 

pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, hal ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) dan I Gusti Ayu 

(2014) bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 

Peneliti menyatakan pengaruh yang didapat komite audit terhadap 

agresivitas pajak adalah pengaruh negatif. 

H2: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak 

2.11.3 Pengaruh Kepemilikan Keluarga dengan Agresivitas Pajak 

 Struktur kepemilikan keluarga merupakan salah satu hal yang dapat 

mempengaruhi agresivitas pajak. Pada perusahaan keluarga, terdapat 

permasalahan konflik yang lebih besar antara pemegang saham mayoritas 

dengan pemegang saham minoritas, dan konflik yang lebih kecil antara 
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pemilik dengan manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini dikarenakan 

anggota keluarga dapat menjabat sebagai direksi pada perusahaan tersebut. 

Agresivitas pajak juga dapat didukung dengan kehadiran pendiri 

perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas (Chen et al., 2010). 

Agresivitas pajak menimbulkan biaya serta risiko yang besar, namun 

manfaat yang diperoleh dari tindakan tersebut juga menggiurkan, dimana 

perusahaan dapat mempertahankan kas yang tersedia dan dapat 

menggunakan kas tersebut untuk aktivitas yang lebih menguntungkan 

(Praptidewi dan Sukartha, 2016).  

Pada perusahaan keluarga dimana pemilik mayoritas merupakan 

anggota keluarga, tentunya pemilik mayoritas sebuah perusahaan memiliki 

kuasa atau hak suara yang lebih besar dari pada pemilik saham lainnya. Hal 

ini membuat keluarga pemilik perusahaan dapat menentukan arah kebijakan 

yang akan diambil perusahaan (Wirawan dan Sukartha, 2018). Kepemilikan 

keluarga yang besar dapat memberikan pengaruh pada perusahaan, dimana 

dapat membuat peluang dilakukannya agresivitas pajak lebih besar sehingga 

akan membuat pemilik perusahaan keluarga mendapat manfaat agresivitas 

pajak lebih besar. Walaupun agresivitas pajak menimbulkan biaya serta 

risiko yang besar, namun kepemilikan keluaga menilai bahwa agresivitas 

pajak dapat memberikan manfaat penghematan pajak yang lebih besar 

dibandingkan dengan potensi biaya yang akan terjadi (Praptidewi dan 

Sukartha, 2016).  
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Oleh karena itu peneliti menyatakan bahwa kepemilikan keluarga 

memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini didukung 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putu et al., 2016), Praptidewi dan 

Sukarta (2016), dan Wirawan dan Sukartha (2018) bahwa kepemilikan 

keluarga memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Oleh karena itu 

peneliti menyatakan pengaruh yang terjadi antara kepemilikan keluarga 

dengan agresivitas pajak adalah pengaruh positif.  

H3: Kepemilikan Keluarga berpengaruh positif terhadap agresivitas 

pajak 

 

2.11.4 Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Timeliness 

Pada perusahaan keluarga, terdapat permasalahan konflik yang lebih 

besar antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham 

minoritas, dan konflik yang lebih kecil antara pemilik dengan manajer 

(Jensen dan Meckling, 1976). Pada perusahaan keluarga, peluang terjadinya 

kecurangan akan lebih besar dikarenakan anggota keluarga dapat menjabat 

sebagai manajemen perusahaan. 

Faktor yang mempengaruhi keterlambatan laporan keuangan salah 

satunya adalah kepemilikan keluarga, karena perusahaan yang memiliki 

struktur keluarga cendurung agency problem yang dihadapi lebih rendah 

bahkan tidak ada sama sekali. Manajemen yang lebih mengepentingkan 

kepentingan keluarga membuat perusahaan menjadi tidak terlibat 
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opportunistic activity, dan hal tersebut membuat pengumuman laporan 

keuangan tidak terhambat (Brian & Martini, 2014). 

Dari jurnal diatas, bisa disimpulkan bahwa salah satu faktor 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan yaitu kepemilikan keluarga, 

kemudian dengan perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan keluarga 

cenderung terhindar dari agency problem, dan membawa dampak positif 

terhadap pelaporaan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal ini juga 

dikarenakan adanya kesalarasan tujuan antara pemegang saham dan 

manajemen membuat aktivitas perusahaan menjadi lebih efesien. 

Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dan efisien cenderung lebih 

cepat melakukan pengumuman laporan keuangan. 

Di dukung dengan hasil penelitian dari (Brian & Martini,2014) 

dengan kontrol keluarga yang kuat, yaitu memiliki 50% kepemilikan 

keluarga cenderung mengumumkan laporan keuangan tahunan tepat waktu. 

Dengan dasar diatas peneliti menyimpulkan kepemilikan keluarga 

berdampak negative terhadap timeliness 

H4: Kepemilikan keluarga berpengaruh positive terhadap timeliness 

2.11.5 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Timeliness 

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat 

auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran 

atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan 

audit (Dewi dan Jati, 2014). Dalam agency theory, manajemen perusahaan 

(agent) memiliki tanaggung jawab untuk melaporkan hasil kegiatan 
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usahanya kepada pemilik perusahaan (principal), dan untuk memenuhi 

kualitas laporan yang diterima perusahaan (principal), maka manajemen 

perusahaan (agent) memiliki kewenangan untuk memilih auditor yang 

berkualitas. Pada perusahaan, auditor eksternal memiliki peran untuk 

mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemilik perusahaan 

(principal) dan manajemen perusahaan (agent) (Astriyana et al, 2016). 

Kualitas audit memiliki pengaruh terahadap ketepatan waktu 

pelaporan laporan keuangan dikarenakan jika laporan keuangan banyak 

terdapat pelanggaran atau kesalahan, maka otomatis akan membuat 

penerbitan laporan keuangan menjadi terlambat, hal ini dikarenakan auditor 

membutuhkan waktu yang lama untuk mendeteksi adanya kecurangan. 

Namun, spesialisasi yang dimiliki auditor tersebut lebih membuat auditor 

tersebut memiliki pengetahuan serta kemampuan yang memadai 

dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki spesialisasi (Adhi 

Pratama Ishak & Dedy Perdana, 2015), sehingga auditor dengan spesialisasi 

lebih mampu dan lebih cepat dalam mendeteksi adanya kecurangan yang 

terjadi pada laporan keuangan. Dikarenakan auditor spesialis lebih cepat 

dalam mendeteksi kecurangan, maka auditor spesialis dapat menyelesaikan 

proses audit dengan tepat waktu, sehingga perusahaan dapat melaporkan 

laporan keuangan dengan tepat waktu. 

Maka, semakin bagus kualitas audit suatu perusahaan, ketepatan 

waktu pelaporan keuangan dapat terjaga dan laporan keuangan dapat 
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dilaporakan tepat waktu. Oleh karena itu peniliti menyimpulkan bahwa 

kualitas audit berdampak positif terhadap timeliness. 

 H5: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap timeliness 

 

2.11.6 Pengaruh komite audit terhadap timeliness 

  Komite audit pada agency theory berguna untuk mengurangi konflik 

yang terjadi antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen 

perusahaan (agent) yang diakibatkan adanya asimetri informasi antara 

pemilik perusahaan dan manajemen (Hastuti dan Meiranto,2017). Komite 

audit sebagai alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, 

serta meningkatkan kualitas perusahaan. Pengungkapan perusahaan yang 

dilakukan komite audit menunjukan bahwa perusahaan sudah bekerja sesuai 

aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar hukum (Hanum, 2013). 

Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, yang diketahui 

oleh komisaris independen perusahaan dan dua orang eksternal yang 

memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Hanum, 2013).  

 Semakin banyaknya komite audit, maka pengawasan yang diberikan 

komite audit terhadap perusahaan akan semakin besar. Komite audit yang 

memiliki pengetahuan akuntansi dan keuangan dapat melakukan 

pemeriksaan dan analisis informasi keuangan dengan baik sehingga dapat 

mencegah manajemen dalam memanipulasi laporan keuangan. Jika tidak 

adanya manipulasi, maka akan mempercepat proses audit, sehingga laporan 

keuangan dapat dilaporkan tepat waktu.  
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Dari pernyataan diatas komite audit memiliki peran penting dalam 

menghasilkan laporan keuangan yang baik karena komite audit melakukan 

mekanisme pengawasan terhadap auditor dan kemudian hasil yang baik 

tersebut dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Didukung dengan 

penelitian Purwati (2006) menyatakan komite audit serta anggota audit 

mempengaruhi penundaan laporan audit dan Hastuti dan Meiranto (2017) 

yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap audit 

report lag. Dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa komite audit 

berpengaruh positif terhadap ketepatan pelaporan keuangan (timeliness) 

 H6: Komite audit berpengaruh positif terhadap timeliness 

 

2.11.7. Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Timeliness 

 Agresivitas pajak merupakan cermin dari adanya asimetri informasi. 

Hal ini dikarenakan manajer (agent) lebih mengetaui kondisi perusahaan 

yang sesungguhnya dibandingkan dengan pemilik perusahaan (principal) 

(Mulianingsih dan Sukartha, 2018). Penghindaran pajak merupakan upaya 

yang dilakukan wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang 

ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak 

lebih rendah (Brian dan Martani, 2014). Perusahaan melakukan 

penghindaan pajak pada umumnya dengan membuat struktur pajak 

perusahaan yang rumit dan komplek dengan tujuan menghindari otoritas 

pajak. Dengan adanya struktur pajak yang rumit dan kompleks, hal ini 

membuat auditor membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan proses 

Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit..., Dalfian Alnasvi, Ak.-Ibs, 2018



40 
 

audit dengan baik dan benar. Audit yang dilakukan dengan cermat, akan 

meningkatkan reliabilitas informasi laporan keuagan. Namun, dengan audit 

yang cermat, auditor harus mengorbankan ketepatan waktu (Crabtree & 

Kubick, 2014).  

Sehingga semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan manajemen untuk 

melakukan proses audit, hal tersebut dikarenakan auditor akan 

meningkatkan reliabitilasnya. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Mulianingsih dan Sukartha (2018), dimana hasil penelitian 

tersebut mengatakan bahwa semakin tinggi penghindaran pajak yang 

dilakukan perusahaan akan menyebabkan waktu publikasi laporan 

keuangan tidak tepat waktu. 

H7: Agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap timeliness 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data keungan perusahaan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2014-2017. Penelitian ini merupakan penelitian kausal 

karena tujuan penelitian ini adalah meneliti hubungan sebab akibat antara dua 

variabel yaitu variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

menggunakan variabel kontrol. Konsep indikator kepemilikan keluarga, komite 

audit, kualitas audit dan agresivitas pajak atau dalam hal ini merupakan variabel 

independen, agresivitas pajak  dan timeliness sebagai variabel dependen. Penelitian 

ini dibatasi dengan menganalisa laporan tahunan perusahaan pada tahun 2014-

2017. 

 

3.2 Populasi dan Sampel  

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang menerbitkan laporan 

keuanganya kecuali perbankan pada periode 2014 sampai 2017, pemilihan periode 

tersebut dikarenakan untuk meneliti tahun terbaru. model sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

dalam non probability sampling yang berarti informasi yang dikumpulkan dari 

target atau kelompok tertentu dengan beberapa dasar atau pertimbangan tertentu 

(Sekaran dan Bougie, 2013). Nonprobability sampling menurut Sekaran dan 

Bougie (2013) adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang 
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bagi setiap unsur dalam populasi untuk dipilih menjadi subyek sampel. Kriteria 

untuk sampel pada penelitian kali ini adalah:  

1. Perusahan perbankan yang listing di bursa efek Indonesia (BEI) periode 

tahun 2014 sampai tahun 2017 secara berturut-turut. 

2. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan 

keuanganya.  

3. Perusaahaan yang sudah masuk ke dalam buku 3 dan buku 4. 

4. Semua data yang dibutuhkan dalam perhitungan variable-variabel tersedia. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 3.3.1 Jenis Data 

 Jenis dan sumber data dalam penelitian bersifat kuantitatif dan anggunakan 

data sekunder yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perusahaan 

manufaktur. Metode pengumpulan data dengan mengakses website Bursa Efek 

Indonesia yaitu www.idx.co.id.  

3.3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan 

mengkaji Laporan Keuangan perusahaan sampel periode tahun 2014-2017 

di Indonesia Stock Exchange (IDX) statistik. 

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Menurut Sekaran, (2017:74) Secara umum variabel independen adalah 

variabel yang memengaruhi variabel dependen dengan cara positif atau negatif. 
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Artinya, ketika terdapat variabel independen, maka juga terdapat variabel 

dependen, dan dengan setiap unit peningkatan atau penurunan dalam variabel 

independen, ada peningkatan atau penurunan dalam variabel independen. Pada 

penelitian ini variabel independennya adalah kualitas audit, komite audit, 

kepemilikan keluarga. Pada penelitian ini variabel independennya adalah kualitas 

audit, komite audit, kepemilikan keluarga. Metode perhitunganya diantaranya 

adalah: 

3.4.1  Variabel Dipenden  

 Variabel Dipenden pada penelitian penghindaran pajak dan 

timeliness. Penghindaran pajak digunakan rumus pengukuran cash effective tax rate 

(CETR) digunakan untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak yang 

dilakukan, Rumus dari CETR adalah sebagai berikut: 

 

𝐶𝐸𝑇𝑅𝐼𝑡  =
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑𝐼𝑡

𝑃𝑟𝑒 − 𝑇𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝐼𝑡
 

 

 Variabel dipenden ke 2 adalah timeliness. timeliness dengan rumus 

pengukuran : 

𝐿𝑛 =
𝑇𝐼

1 − 𝑇𝐿
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3.4.2 Variabel Independen 

   

3.4.2.1  Komite Audit 

Komite audit adalah pihak yang membantu dewan komisaris dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris dalam hal kebijakan yang 

ada diperusahaan, diantaranya adalah kebijakan akuntansi perusahaan, 

pengawasan internal, dan sistem laporan keuangan. Dalam menjalankan 

tugasnya komite audit bertanggung jawab terhadap dewan komisaris 

(Siallagan dan Machfoedz, 2006). Indikator yang digunakan untuk 

mengukur komite audit dalam penelitian ini ialah jumlah anggota komite 

audit yang ada dalam perusahaan. Cara perhitunganya adalah  

 

Komite Independen : Keseluruhan Komite 

 

3.4.2.2 Kualitas Audit 

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat 

auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran 

atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan 

auditan (Dewi dan Jati, 2014). Pemegang saham ingin ada transparansi dari 

perusahaan, transparansi tersebut dilakukan dengan cara melaporkan hal-

hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang 

saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak 

semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Karena perusahaan 

mengetahui adanya penghindaran pajak, maka perusahaan melakukan 
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pencegahan secara agresif agar tindakan tersebut dapat diantisipasi sebelum 

terjadi. Oleh Karena itu, kualitas audit diukur dengan menggunakan 

variable dummy yang bernilai 1 apabila audit laporan keuangan dilakukan 

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) di audit oleh akuntan publik spesialis 

perbankan, dan bernilai 0 apabila audit laporan keuangan tidak dilakukan 

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) spesialis perbankan.  

 

3.4.2.3 Kepemilikan Keluarga 

 

Menurut (Ivan Brian & Dwi Martini 2014), kepemilikan keluarga 

dapat mengurangi konflik keagenan antara pemilik dan manajemen, Karena 

pihak keluarga bisa membuat jajaran top management dengan anggota dari 

keluarga tersebut / memilih manajemen sesuai dengan kepentingan keluarga 

yang ingin dicapai. Kepemilikan keluarga dapat mengurangi konflik antara 

manajemen dengan agent, namun perusahaan bekerja dengan 

mementingkan kepentingan keluarga akan dapat menimbulkan konflik 

antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Yang 

menyebabkan konflik tersebut adalah faktor mengenai tujuannya yang 

berbeda.  

Kepemilikan keluarga disebuah perusahaan dapat dilihat dari jumlah 

saham yang ada di perusahaan tersebut, rumus yang digunakan untuk 

menghitung kepemilikan keluarga adalah  
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𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 
 

 

 

3.5 Variabel Kontrol 

Disamping variabel-variabel atau faktor-faktor tersebut diatas, peneliti juga 

bekerja dengan variabel-variabel seperti variabel kendali (kontrol). Seluruh 

variabel dalam situasi atau dalam diri seseorang (dispositional variable) tidak dapat 

dikaji secara bersamaan waktunya. Variabel – variabel tersebut harus 

dinetralisasikan untuk menjamin bahwa variabel-variabel itu tidak akan memiliki 

dampak yang berbeda atau moderate terhadap variabel-variabel yang dicari 

hubungannya. Variabel yang dinetralisasi inilah yang diidentifikasi sebagai 

variabel kontrol atau kendali (sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini, terdapat 

variabel control, yaitu berupa ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, tingkat 

profitabilitas, leverage, opini, dan reputasi auditor berikut variabel control tersebut: 

 

3.5.1 Ukuran Perusahaan (Size) 

Dalam penelitian (Gunawan et al., 2015) menyatakan bahwa 

terdapat pandangan tentang bentuk hubungan ukuran perusahaan 

terhadap manajemen laba yang dimana manajemen laba merupakan 

salah satu upaya dalam agresivitas pajak. Ukuran perusahaan memiliki 

hubungan positif dengan manajemen laba, karena perusahaan besar 

memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan 

perusahaan kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan 
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manajemen laba. Ukuran perusahaan yang dimaksud disini adalah 

seberapa besar asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Menurut 

Ni Nengah Devi Aryaningsih (2014) bahwa Total asset merupakan cara 

dalam mengukur ukuran perusahaan, apabila perusahaannya memiliki 

total asset yang besar maka akan menghambat ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Oleh karena itu ukuran perusahaan juga dianggap 

penting dalam proses pelaporan keuangan, dan yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Maka dalam 

penelitian ini ukuran perusahaan diambil sebagai variabel kontrol, yang 

digunakan untuk memperkuat dan melengkapi hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen. Ukuran perusahaan disini 

diukur dengan menggunakan jumlah total asset dalam perusahaan 

sampel tersebut. 

Ln = (Total Asset) 

 

3.5.2 Profitabilitas 

Profitabilitas menunjukkan suatu keberhasilan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan. Maka tingkat profitabilitas rendah ditengarai oleh 

adanya hubungan terhadap timeliness. Hal tersebut berkaitan dengan akibat 

yang dapat ditimbulkan pasar terhadap pengumuman rugi oleh perusahaan.  

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas 

suatu perusahaan dalam penelitian ini adalah return on asset (ROA), rasio 
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yang mengukur efektivitas pemakaian total sumber daya alam oleh 

perusahaan. Alasan pemilihan ROA yaitu:  

1. Sifatnya yang menyeluruh, dapat digunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan modal, efisiensi produk, dan efisiensi penjualan.    

2. Apabila perusahaan mempunyai data industri, ROA dapat digunakan untuk 

mengukur rasio industri sehingga dapat dibandingkan dengan perusahaan 

lain.   

3. ROA dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas masing-masing 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan.   

4. ROA dapat digunakan untuk mengukur efisiensi kinerja masing-masing 

divisi.   

5. ROA dapat digunakan sebagai fungsi kontrol dan fungsi perencanaan.   

ROA dapat ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut: 

ROA = 
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

 

3.5.3 Leverage 

 

 Gunawan et al, (2015) mengemukakan leverage yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan antara hutang dan 

aktiva. Semakin besar hutang suatu perusahaan dibandingkan dengan 

aktivanya, maka semakin besar resiko yang dihadapi oleh perusahaan 

untuk membayar kewajibannya. Semakin besar rasio leverage 

menunjukkan semakin besar tingkat ketergantungan perusahaan 
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terhadap pihak eksternal (kreditur) dan semakin besar pula beban biaya 

hutang (biaya bunga) yang harus dibayar oleh perusahaan. Kemudian 

menurut Febrianty (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki rasio leverage yang tinggi maka kemungkinan risiko kerugian 

perusahaan tersebut semakin besar. Oleh karena hal tersebut auditor 

akan meningkatkan kehati – hatianya terhadap dan akhirnya 

menyebabkan ketepatan pelaporan laporan keuangan akan terhambat. 

Menghitung rasio leverage dapat digunakan beberapa cara, namun 

dalam penelitian ini digunakan debt ratio karena debt ratio 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya.   

DER =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 x 100% 

 

 

3.6 Model Analisis 

 3.6.1 Model Analisis 1 

Pengujian hipotesis pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan 

keluarga terhadap agresivitas pajak digunakan alat regresi berganda. Model 

persamaan regresi adalah: 

TA = 𝛼0 + 𝛼1 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 +  𝛼2 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 +  𝛼3 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦 𝑂𝑤𝑛𝑒𝑟 +

𝛼4 𝑆𝑖𝑧𝑒 +  𝛼5 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 +  𝛼6 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 + 𝑒 

𝑻𝑨 =  𝜶𝟎 +  𝜶𝟏 𝑲𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 + 𝜶𝟐 𝑲𝒐𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 + 𝜶𝟑𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒚 𝑶𝒘𝒏𝒆𝒓

+ 𝜶𝟒𝑺𝒊𝒛𝒆 + 𝜶𝟓 𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 + 𝜶𝟔 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 +  𝜺 
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Keterangan: 

TA   = Agresivitas Pajak 

𝛼    = Konstanta 

𝛼1 s/d 𝛼6  = koefisien regrersi 

ε   = error 

 

 

 

3.6.2 Model Analisis 2 

 

Pengujian hipotesis ke 2 adalah pengaruh komite audit, kualitas audit, 

kepemilikan keluarga, agresivitas pajak terhadap timeliness menggunakan alat 

analisis Two Stages Least Square . Model persamaan regresi adalah: 

𝑲𝑾 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑲𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 +  𝜷𝟐 𝑲𝒐𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒚 𝑶𝒘𝒏𝒆𝒓

+ 𝜷𝟒 𝑺𝒊𝒛𝒆 + 𝜷𝟓 𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 +  𝜷𝟔 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 +   𝜺 

 

Keterangan: 

KW  = Keterlambatan Waktu 

𝛽   = Konstanta  

𝛽1   s/d 𝛽10  = koefesien regresi  

ε   = eror   
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  3.8 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model 

regresi dalam penelitian ini (Ghozali, 2013). Uji asumsi klasik yang digunakan 

pada penelitian ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.  

 

3.8.1 Uji Normalitas  

 Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan 

memiliki distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistik 

parametrik. Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu melalui 

Histogram Residual dan uji Jarque-Bera (Widarjono, 2009). Uji normalitas di 

dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, dimana hipotesis yang 

akan diuji, yaitu (Winarno, 2011):  

- Ho = Nilai uji berdistribusi normal  

- Ha = Nilai uji tidak berdistribusi normal  

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah Ho diterima bila nilai probability pada 

hasil pengujian > 0.05 dan Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian  

< 0.05. 

 

 

3.8.2 Uji Multikolonieritas 

 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar 
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variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi 

antarvariabel independen Winarno (2011). Dengan melakukan analisa 

correlation matrix dapat diketahui hubungan antara dua atau lebih variabel 

independen secara bersama – sama mempengaruhi satu variabel independen 

lain. (Gujarati, 2006) menyatakan, jika hasil analisa correlation matrix antar 

variabel yang memiliki korelasi sebesar 0.8, maka model tersebut mengandung 

unsur multikolinearitas. Jika korelasi yang dihasilkan dibawah 0.8, maka model 

tersebut lolos uji multikolinearitas. 

 

3.8.3 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan t-1 

(sebelumnya). Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan dan 

bekaitan satu sama lain, kejadian ini timbul karena residual (kesalahan 

penggangu) tidak bebas dari satu variabel ke variabel lain. Data yang sering 

menjadi gangguan adalah data yang berseries. Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari auto korelasi. Untuk menguji autokorelasi biasa 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) Terdapat hipotesis yang di uji yaitu 

(Susanto & Tarigan, 2013): 

- Ho: tidak ada autokorelasi  

- Ha: ada autokorelasi  

Kriteria pengujian yang dilakukan Winarno (2011) dalam membangun hipotesis 
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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  

 

3.8.4 . Uji Heterokedastisitas 

 Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana variabel gangguan (error terms) 

mempunyai rata-rata yang tidak nol atau mempunyai varian yang tidak konstan 

atau variabel gangguan saling berhubungan antara satu observasi dengan 

observasi lain. Apabila varian dari variabel gangguan adalah konstan maka hal 

ini disebut homoskedastisitas (Widarjono, 2009). 

Winarno (2017) menyebutkan bahwa terdapat beberapa metode yang 

dapat digunakan dalam mengidentifikasi ada tidaknya masalah 

heteroskedastisitas. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah uji park 

yang dikembangkan oleh Park pada tahun 1966 yaitu dengan melihat nilai 

probabilitas masing – masing variabel independen melalui uji T, dimana setelah 

melakukan perubahan variabel dependen menjadi log (residual)2. Hipotesis 

yang dibangun pada uji park adalah: 

- Ho: Tidak terdapat unsur heteroskedastisitas dalam model 

- Ha: Terdapat unsur heteroskedastisitas dalam model 

Beberapa macam uji yang bisa digunakan di uji heterokedastisitas diantaranya 

adalah uji Glesjer, Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey, ARCH, White, Costum 

Test Wizard. 
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3.9 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.9.1  Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2013). Jika probabilitas t lebih kecil dari 0,05 maka 

Ha diterima dan menolak Ho, sedangkan jika nilai probabilitas t lebih besar dari 

0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha. Dalam penelitian ini terdapat dua tipe 

hipotesis, yaitu hipotesis yang berpengaruh positif dan hipotesis yang 

berpengaruh negatif. Untuk penjelasan hipotesisnya di uraikan sebagai berikut:  

- Ha: βi > 0, berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel 

dependen 

- Ha: βi < 0, berarti variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel 

dependen 

 

 

 

3.10 Analisis Model  

3.10.1 Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 
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dependen/terikat. (Ghozali, 2013). Jika probability F lebih kecil dari 

0,05 maka Ha diterima dan menolak H0, sedangkan jika lebih besar 

dari 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha. 

3.10.2 Koefisien Determinasi (R2) 

  Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Nilai Adjusted R2 akan selalu berada di 

antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan 

variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel 

denpenden. Adjusted R2 menyatakan proporsi atau persentase dari total 

variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas 

X (Winarno, 2011).  

 

3.10.3 Analisis Regresi Data Panel  

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):  

Ho = Menggunakan model Common Effect  

Ha = Menggunakan model Fixed Effect  

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada cross 
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section chi square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada cross 

section chi square < 0,05. 

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 probabilitas pada cross 

section random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada cross 

section random < 0,05. 

 

\ 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deksripsi Objek Penelitian  

 Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan buku 3 

dan 4 yang terdaftar dalam go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 
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2014-2017. Dalam penelitian ini, pemilihan sampel yang digunakan adalah metode 

purposive sampling dengan kriteria yang dijelaskan pada bab sebelumnya. 

Berdasarkan metode purposive sampling, maka observasi penelitian ini berjumlah 

72 observasi. Berikut merupakan tabel yang menunjukan proses seleksi sampel 

dalam penelitian ini. 

 

Tabel 4.1 

Kriteria Pemilihan Sampel  

Kriteria  Jumlah  

Bank buku 3 & 4 dengan laporan 

keuangan 2014-2017 

22 

Bank yang tidak terdaftar di BEI  (4) 

Jumlah perusahaan yang menjadi 

penelitian  

18 

Jumlah observasi (4 tahun) 72 

Outlier 21 

Total Sample dalam penelitian  51 

Sumber: Data diolah penulis, 2018  

 

 4.2 Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

atas variabel – variabel independen dan kontrol yang diuji dalam penelitian 

ini dengan menunjukan besarnya nilai rata-rata (mean), nilai tengah 

(median), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi, serta jumlah 

(sum) dari setiap variabel yang diuji. Berikut ini merupakan tabel hasil 

pengujian dengan menggunakan Eviews10 yang memiliki 2 model dengan 

jumlah observasi 51 sebagai berikut: 
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4.2.1 Model 1 : Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit, Kepemilikan 

keluarga terhadap Penghindaran Pajak  

 

Tabel 4.2 

Sumber : Output Eviews Diolah (2018) 

 

1. Variabel dipenden pertama dalam penelitian ini berdasarkan tabel 4.2 

adalah penghindaran pajak. Penghindaran Pajak  memilki nilai rata-rata 

mean 0,238 dan nilai standar deviasanya adalah 0,026. Nilai standar 

deviasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean, yang berarti 

menunjukan data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

Berdasarkan tabel 4.2, nilai maksimum terdapat pada Bank Cimb Niaga 

Tbk pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,288393. Kemudian untuk nilai 

minimum 0,199266 teradapat Bank Bni Tbk (BBNI)  yaitu pada tahun 

2015.  

 Kualitas 

Audit 

Komite 

Audit 

Kepemilikan 

Keluarga 

Size Leverage ROA Penghindaran 

Pajak 

Mean 0.615385 0.628968 0.404213 32.61649 1.147892 0.023394 0.238315 

Median 1.000000 0.666667 0.518320 32.70333 0.858365 0.015894 0.248390 

Maximum 1.000000 3.000000 0.896479 34.65767 8.698875 0.299597 0.288393 

Minimum 0.0000000 0.333333 0.000000 28.29966 0.614457 -

0.039382 

0.199266 

Std. Dev 0.491251 0.357635 0.308328 1.347229 1.507116 0.041256 0.026481 

Skewness -0.474342 5.704487 -0.144787 -

1.358836 

4.793523 5.862468 0.139318 

Kurtosis 1.225000 38.67802 1.751072 6.040064 24.00876 40.28136 1.828455 

Jarque-Bera 8.776354 3040.019 3.561295 36.02675 1155.439 3309.310 3.081581 

Probability 0.012423 0.000000 0.168529 0.000000 0.000000 0.000000 0.214212 

Sum 32.000000 32.70635 21.01906 1696.057 59.69036 1.216490 12.15409 

Sum Sq. 

Dev 

12.30769 6.523035 4.848367 92.56630 115.8413 0.086805 0.035062 

Observations 52 52 52 52 52 52 51 
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2. Variabel Kualitas Audit yang diproksikan dengan spesialisasi audit . 

memiliki nilai mean sebesar 0,615385 dan median sebesar 1.000000. 

Hasil ini menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih rendah daripada 

nilai median yang berarti rata-rata bank umum buku 3 & 4 memiliki nilai 

kualitas audit yang kecil. Kemudian standar deviasi untuk variabel 

kualitas audit 0.491251, Nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan 

nilai mean yang berarti data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

Berdasarkan tabel diatas, nilai maksimum sebesar 1.000000 terdapat 

pada 9 bank pada tahun 2014 - 2017 dan nilai minimum sebesar 

0,000000 teradapat pada 7 bank buku 3 & 4 pada tahun 2014-2017.  

 

3. Variabel Independent kedua dalam penilitian ini adalah komite audit. 

Komite audit memiliki nilai rata-rata mean sebesar 0.628968 dan 

median 0.666667 hasil ini menunjukan bahwa nilai rata – rata (mean) 

lebih kecil daripada nilai median yang berarti rata – rata bank umum 

buku 3 & 4 memiliki nilai komite audit yang kecil. dan nilai standar 

deviasinya adalah 0,357635. Nilai standar deviasi lebih rendah 

dibandingkan nilai mean yang berarti data dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik. Berdasarkan tabel 4.2 nilai maksimum sebesar 

3.000000 terdapat pada bank Bni (BNII) pada tahun 2014 dan nilai 

minimum 0,333333 terdapat pada bank OCBC NISP pada tahun 2016 

dan pada bank Mayapada (MAYA) pada tahun 2015 
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4. Variabel Independent ketiga dalam penelitian ini adalah kepemilikan 

keluarga. Kepemilikan keluarga memiliki nilai rata-rata mean sebesar  

0.404213 dan median 0.518320. Hasil ini menunjukan bahwa nilai rata-

rata (mean) lebih kecil daripada median yang berarti rata-rata bank 

umum buku 3&4 memiliki nilai kepemilikan keluarga yang kecil. Nilai 

standar deviasi lebih rendah dibandingkan nilai mean yang berarti data 

dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Berdasarkan tabel 4.2 nilai 

maksimum sebesar 0.896479 terdapat pada bank Permata Tbk. (BNLI) 

tahun 2016, dan nilai minimum sebesar 0,000000 pada bank BBRI tahun 

2014-2017, BMRI tahun 2016-2017, BBNI 2014-2016, BBTN tahun 

2014,2016,2017 , BJBR pada tahun 2014-2017. 

 

5. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan (SIZE), 

leverage dan Profitabilitas (ROA). Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki 

nilai mean sebesar 32.61649 dan median 32.70333. Hasil ini 

memperlihatkan bahwa nilai mean lebih kecil daripada median, yang 

berarti rata-rata bank umum buku 3&4 memiliki nilai size kecil. dan 

nilai standar deviasi sebesar 1.347229. nilai standar deviasi lebih rendah 

dibandingkan nilai mean yang berarti data dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik. Nilai maksimum sebesar 34.65767 yang 

teradapat pada bank Bank Bri Tbk, (BBRI) tahun 2017, dan nilai 

minimum sebesar 28.29966 yang teradapat pada bank Ina Perdana tahun 

2014. 
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Leverage memiliki nilai rata-rata mean sebesar 1.147892 dan 

memiliki nilai median 0.858365.Hasil ini memperlihatkan bahwa nilai 

mean lebih kecil daripada nilai median, yang berarti bahwa rata-rata 

bank buku 3 dan 4 memiliki nilai leverage yang tinggi. nilai standar 

deviasi sebesar 1.507116, nilai standar deviasi lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai rata-rata mean yang berarti data dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik dan datanya heterogen. Berdasarkan tabel 4.2, 

nilai maksimum sebesar 0.614457 yang terdapat pada bank Ina (BINA) 

pada tahun 2017, dan nilai maksimum sebesar 8.698897 pada Bank 

Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) tahun 2014.  

 

Profitabilitas memiliki nilai rata-rata mean sebesar 0.023394 dan 

median sebesar 0.015894. Hasil ini menujukan bahwa nilai rata-rata 

mean lebih tinggi daripada median, yang berarti rata-rata bank umum 

buku 3 dan 4 memiliki nilai profitabilitas yang tinggi.   nilai standar 

deviasi sebesar 0.041256. nilai standar deviasi lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai rata-rata mean yang berarti data dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik dan datanya heterogen. Berdasarkan tabel 4.2 

nilai maksimum sebesar 0.299597 terdapat pada bank Bank Republik 

Indonesia tahun 2014 dan nilai minimum -0.039382.  
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4.2.2 Model Regresi 2 : Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit, 

Kepemilikan Keluarga terhadap Timeliness 

 

Tabel 4.3 

 Timeliness Kualitas 

Audit 

Komite 

Audit 

Kepemilikan 

Keluarga 

Penghindaran 

Pajak 

Size Leverage  Roa 

Mean 70.40000 0.640000 0.624794 0.409712 0.245017 32.56581 1.160243 0.023014 

Median 73.00000 1.000000 0.633333 0.518320 0.245205 32.64848 0.858365 0.015106 

Maximum 104.0000 1.000000 3.000000 0.8996479 0.288393 34.65767 8.698875 0.299597 

Minimum 31.00000 0.00000 0.333333 0.000000 0.207830 28.29966 0.614457 -

0.039382 

Std. Dev. 19.03059 0.484873 0.363977 0.308610 0.017767 1.348703 1.536243 0.042035 

Skewness -0.410970 -

0.583333 

5.667129 -0.159543 0.199198 -

1.333572 

4.688557 5.797621 

Jarque-Bera 1.595319 8.574560 2792.599 3.390041 0.717639 33.75341 1017.533 3001.776 

Probability 0.450382 0.013742 0.000000 0.183596 0.698501 0.000000 0.000000 0.000000 

Sum 3520.000 32.00000 31.23968 20.48561 12.25085 1628.291 58.01215 1.150704 

Sum Sq. 

Dev 

177460.00 11.52000 6.491491 4.666764 0.015468 89.13102 115.6421 0.086581 

Observatio

ns 

51 51 51 51 51 51 51 51 

 

1. Variabel Dipenden pada penelitian ini berdasarkan tabel 4.2 adalah 

timeliness. Timeliness memiliki nilai rata-rata mean 71.80392  dan 

median 73.00000. Hasil ini menunjukan bahwa rata -rata mean  lebih 

kecil daripada median, yang berarti bahwa nilai timeliness pada bank 

umum buku 3 dan 4 cenderung kecil. Standar deviasi 18.37174. nilai 

standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata mean yang 

berarti data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik karena data 

terdistribusi dengan sempit. Berdasarkan tabel 4.2 nilai maksimum 

sebesar 104.00000 terdapat pada Bank Rakyat Indonesia Tbk. tahun 

2014 dan nilai minimum 31.00000 pada bank Mayapada tahun 2017. 
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2. Variabel independent pertama dalam penelitian ini adalah Kualitas 

Audit. Kualitas audit memiliki nilai mean 0.627451 dan nilai median 

1.000000. Hasil ini menunjukan bahwa nilai mean lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai median, yang berarti bahwa nilai kualitas 

audit pada bank umum buku 3 dan 4 cenderung kecil. nilai standar 

deviasi sebesar 0.488294. Nilai standar deviasi lebih rendah 

dibandingan nilai mean yang berarti data dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik karena data terdistribusi dengan sempit. 

Berdasarkan tabel diatas, nilai maksimum sebesar 1.000000 terdapat 

pada 9 bank pada tahun 2014 - 2017 dan nilai minimum sebesar 

0,000000 teradapat pada 7 bank buku 3 & 4 pada tahun 2014-2017.  

 

3. Variabel Independent kedua dalam penilitian ini adalah komite 

audit. Komite audit memiliki nilai rata-rata mean sebesar 0.633458 

dan nilai median 0.666667. Hasil ini menunjukan bahwa bank buku 

3 dan 4 memiliki nilai komite audit yang kecil. nilai standar 

deviasinya 0.359710 adalah. Nilai standar deviasi lebih rendah 

dibandingkan nilai mean yang berarti data dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik karena terdistribusi dengan sempit. 

Berdasarkan tabel 4.2 nilai maksimum sebesar 3.000000 terdapat 

pada bank Bni (BNII) pada tahun 2014 dan nilai minimum 0,333333 

terdapat pada bank OCBC NISP pada tahun 2016 dan pada bank 

Mayapada (MAYA) pada tahun 2015. 
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4. Variabel Independent ketiga dalam penelitian ini adalah 

kepemilikan keluarga. Kepemilikan keluarga memiliki nilai rata-

rata mean sebesar 0.390977 dan nilai median sebesar 0.515450. 

Hasil ini menunjukan rata- rata mean lebih kecil dibandingkan 

dengan median, yang berarti bahwa bank buku 3 dan 4 memiliki 

nilai kepemilikan keluarga yang kecil. standar deviasi 0.309864. 

Nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan nilai mean yang 

berarti data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik karena data 

terdistribusi sempit. Berdasarkan tabel 4.2 nilai maksimum sebesar 

0.896479 terdapat pada bank Permata Tbk. (BNLI) tahun 2016, dan 

nilai minimum sebesar 0,000000 pada bank BBRI tahun 2014-2017, 

BMRI tahun 2016-2017, BBNI 2014-2016, BBTN tahun 

2014,2016,2017 , BJBR pada tahun 2014-2017. 

5. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan 

(SIZE), leverage dan Profitabilitas (ROA). Ukuran Perusahaan 

(SIZE) memiliki nilai mean sebesar 32.63369  dan nilai median 

sebesar 32.74016. Hasil ini menujukan bahwa nilai mean lebih kecil 

daripada nilai median, yang berarti bahwa buku 3 dan 4 memiliki 

rata-rata nilai size yang kecil nilai standar deviasi sebesar 1.354856. 

nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan nilai mean yang 

berarti data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik karena 

terdistribusi sempit. Nilai maksimum sebesar 34.65767 yang 

teradapat pada bank Bank Bri Tbk, (BBRI) tahun 2017, dan nilai 
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minimum sebesar 28.29966 yang teradapat pada bank Ina Perdana 

tahun 2014. 

Leverage memiliki nilai rata-rata mean sebesar 1.153065 

dan nilai median sebesar 32.74016. Hasil ini menunjukan bahwa 

nilai mean lebih kecil daripada median, yang berarti nilai leverage 

pada bank buku 3 & 4 cenderung rendah. memiliki nilai standar 

deviasi 1.521646. nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan 

dengan nilai rata-rata mean yang berarti data dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik karena terdistribusi secara luas. 

Berdasarkan tabel 4.2, nilai maksimum sebesar 0.614457 yang 

terdapat pada bank Ina (BINA) pada tahun 2017, dan nilai 

maksimum sebesar 8.698897 pada Bank Rakyat Indonesia Tbk 

(BBRI) tahun 2014.  

Profitabilitas memiliki nilai rata-rata mean sebesar 0.023348  

dan nilai median 0.015400. Hasil ini menunjukan bahwa nilai rata-

rata mean lebih besar dibandingkan dengan nilai median, yang 

berarti nilai profitabilitas pada bank umum buku 3 dan 4 cenderung 

kecil standar deviasi sebesar 0.041665 nilai standar deviasi lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata mean yang berarti data 

dalam variabel ini terdistribusi dengan baik dan datanya heterogen. 

Berdasarkan tabel 4.2 nilai maksimum sebesar 0.299597 terdapat 

pada bank Bank Republik Indonesia tahun 2014 dan nilai minimum 

-0.039382.  
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4.3  Penentuan Model Regresi Data Panel  

Penentuan model adalah hal yang paling awal dilakukan dalam penelitian. 

Penentuan model bertujuan untuk memilih model yang akan digunakkan dari tiga  

model yang tersedia.  Model tersebut adalah (1) common effect (2) fixed effect (3) 

random effect. Langkah pertaman penentuan model regresi yaitu menggunakan Uji  

Chow untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan common effect 

atau fixed effect. Kemudian yang kedua dilakukan Uji Hausman untuk memilih  

pakah model fixed effect atau random effect yang akan digunakan. 

 

4.3.1 Uji Chow  

Hasil dari Uji Chow dalam tabel 4.4 dan tabel 4.5 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.4 

Uji Chow 1 

 

Effects Test Statistic d.f Prob. 

Cross-Sectin F 7.198068 (17,48) 0.0000 

Cross-section 
Chi-square 

91.206346 17 0.0000 

Sumber : Output Eviews Diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi – square 

hasil persamaan model regresi dengan common effect adalah 0.5688. Nilai tersebut 

lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil 

regresi model 1 menggunakan common effect dan tidak dilanjutkan ke Uji 

Hausman. 
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Tabel 4.5 

Uji Chow 2 

Effect Test Statistic d.f Prob. 

Cross Section F 6.376423 (17,47) 0.0000 

Cross-Section 

Chi-Square 

86.101175 17 0.0000 

 

Sumber : Output Eviews Diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi – square 

hasil persamaan model regresi dengan common effect adalah 0.0000 . Nilai tersebut 

lebih rendah dari tingkat signifikansi 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil 

regresi model 2 menggunakan fixed effect dan tidak dilanjutkan ke Uji Hausman. 

4.3.2 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 4.6 

sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Test Sumarry Chi-Sq. Statistic  Chi-Sq. d.f  Prob. 

Cross-section 

random 

1.851583 7 0.9676 

Sumber : Output Eviews Diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat diketahui nilai probabilitas chi square 

hasil uji hausman pada hasil diatas dengan fixed effect lebih besar dari tingkat 
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signifikasi 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil regresi model 2 dalam 

penelitian ini menggunakkan model random effect. 

 4.4 Uji Asumsi Klasik  

Dalam penelitian analisis regresi, agar menenjukan hubungan yang valid  

dan tidak bias, maka diperlukan uji asumsi klasik pada model regresi yang akan 

digunakan. Suatu model dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila 

memenuhi syarat normalitas, tidak bersifat multikolinieritas, homokedastisitas, 

dan tidak bersifat autokorelasi.  

4.4.1 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 merupakansalah satu syarat untuk melakukan teknik analisis regresi 

data panel. Hasil uji normalitas disajikan dalam Gambar 4.1 dan 4.2. sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar  4.1 

Grafik Histogram Model 1 
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Sumber : Output Eviews Diolah (2018) 

 

Gambar 4.2  

Grafik Histogram Model 2 

 

Sumber : Output Eviews Diolah (2018) 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 dan 4.2 di atas menunjukkan bahwa residual hasil 

regresi telah terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
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Series: Standardized Residuals
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Mean      -1.62e-17

Median  -0.000870

Maximum  0.046344

Minimum -0.048230

Std. Dev.   0.022664

Skewness   0.187031

Kurtosis   2.578031

Jarque-Bera  0.688955

Probability  0.708590 
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probability yaitu 0.708590 dan 0.858531. Kedua nilai perobabilitas tersebut 

berada diatas 0,05. Sehingga hasilnya adalah terima H0 yang artinya data yang 

akan diteliti telah normal. 

4.4.2 Uji Multikolinearitas 

 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. Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah 

dengan melihat koefisien korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.8, 

maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak ada unsur 

multikolinieritas. Hasil yang didapat dari correlation matrix di atas menunjukkan 

korelasi antar variabel kurang dari 0.8, artinya tidak ada unsur multikolinieritas 

didalam penelitian ini seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas Model 1 

 Kualitas 

Audit 

Komite 

Audit 

Kepemilikan 

Keluarga  

Penghindaran 

Pajak 

Size Leverage  ROA 

Kualitas 

Audit 

1.00000       

Komite 

Audit 

-

0.172428 

1.000000      

Kepemilikan 

Keluarga 

0.16122 0.099610 1.000000     

Size  -

0.226225 

-

0.006937 

-0.157498 0.305871 1.000000   

Leverage  -

0.055465 

-

0.025989 

-0.255650 -0.165326 0.110517 1.000000  

Roa -

0.238338 

-

0.103764 

0.292841 -0.243189 0.080626 0.692308 1.000000 

Sumber : Output Eviews Diolah (2018) 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Mutikorelasi model 2 

 Kualitas 

Audit 

Komite 

Audit 

Kepemilikan 

Keluarga 

Penghindaran 

Pajak 

Size  Leverage  Roa 

Kualitas 

Audit 

1.000000       

Komite 

Audit 

-

0.172428 

1.000000      

Kepemilikan 

Keluarga 

0.161122 0.099610 1.000000     

Size  -

0.226225 

-

0.006937 

-0.157498 -0.305871 1.000000   

Leverage  -

0.055465 

-

0.025989 

-0.255650 -0.165326 0.110517 1.00000  

Roa -

0.238338 

-

0.103764 

-0.292841 -0.243189 0.080626 0.692308 1.000000 

Sumber : Output Eviews Diolah (2018) 

 

4.4.3 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. 
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Tabel 4.9 

Uji Autokorelasi 1 

R-squared 0.431826 Mean dependent 

var 

0.238455 

Adjusted R-

squared 

0.326119 S.D dependent 

var 

0.026239 

S.E of regression 0.021540 Akaike info 

criterion 

-4.675713 

Sum squared 

resid 

0.0199951 Schwarz criterion -4.337998 

Log likehood 130.5685 Hannan-Quinn 

criter 

-4.546241 

F-statistic  4.085123 Durbin-Wats on 

stat 

2.107406 

Prob ( Fstatistic) 52   

Sumber : Output Eviews Diolah (2018) 

Tabel 4.10 

Uji Autokorelasi 2 

R-squared  0.5855579 Mean dependent 

var 

71.01923 

Adjusted R-

squared  

0.326119 S.D dependent 

var  

19.05049 

S.E of regression 0.021540 Akaike info 

criterion 

8.129396 

Sum squared 

resid  

0.0199951 Schwarz criterion 8.467111 

Log likelihood 130.5685 Hannan-Quinn 

criter 

8.258868 

F-statistic 4.085123 Durbin-Watson 

stat 

2.098092 

Prob (F-statistic) 52   

Sumber : Output Eviews Diolah (2018) 

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.10 dan 4.11 menunjukkan nilai DW-stat 

sebesar 2.107406 dan 2.098092 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji 

autokorelasi ini diterima dan terbebas dari masalah autokorelasi karena berada pada 

batas 1.6769 – 2.3231. 
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4.4.4 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan 

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

dari suatu observasi. Hasil uji heterokedastisitas disajikan pada tabel 4.11 dan 

4.12 dibawah ini :  

Tabel 4.11 

Tabel Heterokedastisitas 

Variable Coefficient  Std. Error t-Statisctic Prob. 

Kualitas 

Audit 

-0.07927 2.498336 -0.031731 0.9748 

Komite Audit -1.697895 3.397447 -0.499756 -0.6197 

Kepemilikan 

Keluarga 

2.387387 6.620530 0.360604 0.7201 

Size  -1.881704 1.389428 -1.354301 0.1824 

Leverage -0.130109 1.114856 -0.116705 0.9076 

Roa -15.36994 40.02340 -0.384024 0.7028 

C 72.36538 46.43987 1.558260 0.1262 

Sumber : Output Eviews Diolah (2018) 

Tabel 4.12 

Tabel Heterotekdastisitas 

Variabel  Coefficient Std. Eror t-Statistic Prob. 

Kualitas 

Audit 

-0.147700 0.663920 -0.222467 0.8250 

Komite Audit -0.217996 0.894855 -0.243610 0.8087 

Kepemilikan 

Keluarga 

-0.025813 1.435883 -0.017976 0.9857 

Size 4.220823 15.49518 0.272396 0.7866 

Leverage -0.337109 0.303423 -1.111022 0.2727 

Roa 0.008619 0.283693 0.030382 0.9759 

C -2.193131 10.30164 -0.212891 0.8324 

Sumber : Output Eviews Diolah (2018) 

Hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.12 dan 4.13 menunjukkan bahwa 

probabilitas koefisien masing – masing variabel independen lebih besar dari 0.05, 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji heterokedastisitas ini diterima atau 

lolos. Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.5 Analisis Hasil Regresi  

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. 

Terdiri 18 perusahaan dengan data penelitian selama 4 (empat) tahun, setiap 

tahunnya data yang digunakan merupakan data tahunan. Sehingga terdapat 72 data, 

namun setelah dilakukan outlier pada data penelitian maka data yang digunakan 

sebanyak 52 untuk model analisis 1 dan 51 untuk model analisis 2. Analisis hasil 

dari model regresi penelitian menggunakan data yang diringkas dalam tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 4.13 

Hasil Persamaan Regresi Model 1 

Variabel Model 2: Pengaruh Kualitas 

Audit, Komite 

Audit,Kepemilikan Keluarga 

terhadap Timeliness 

Model 1: Pengaruh Kualitas 

Audit,Komite Audit, 

Kepemilikian Keluarga 

terahadap Agresivitas Pajak 

Coefficient t-

Statistics 

Prob. Coefficient t-

Statistics 

Prob. 

KUALITAS 

AUDIT -2.287029 

-

0.634785 0.5289 0.002813 0.374639 0.7097 

KOMITE AUDIT 1.244033 0.249800 0.8039 0.011237 1.152076 0.2554 

KEPEMILIKAN 

KELUARGA -4.903153 

-

0.392520 0.6966 0.025542 2.187824 0.0339 

PENGHIDARAN 

PAJAK -1791283 

-

0.018010 0.9857    

SIZE   

8.222572 3.216291 0.0025 -0.004698 0.002603 

-

1.804871 

LEVERAGE 0.286191 0.183364 0.8554 0.000634 0.198271 0.8437 

ROA 

96.22845 1.694585 0.0974 -0.084656 

-

0.699078 0.4881 

C 

-196.8731 

-

2.138637 0.0382 0.373818 0.087041 0.0001 
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Adj. R-squared 0.278066 

 

0.253922 

 

Prob(F-statistic) 0.03087997 0.032620 

Durbin-Watson 

stat 0.038797 0.884597 

 
Ringkasan Variabel: 

Variabel Dependen : Penghindaran Pajak, Timeliness 

Variabel Independen: Kualitas Audit, Komie Audit, Kepemilikan Keluarga 

Variabel Kontrol  : Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER), Profitabilitas (ROA) 

 

 

Sumber : Output Eviews Diolah (2018) 

4.5.1 Model 1 : Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit, Kepemilikan 

Keluarga, size, leverage dan profitabilitas  terhadap Agresivitas Pajak 

𝑻𝑨 =  𝟎. 𝟑𝟕𝟑𝟖𝟏𝟖 +  𝝏𝟏𝑲𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 +  𝝏𝟐 𝑲𝒐𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕

+  𝝏𝟑 𝑲𝒆𝒑𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒂𝒏 𝑲𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓𝒈𝒂 + 𝝏𝟒 𝑺𝒊𝒛𝒆 + 𝝏𝟓𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

+ 𝝏𝟔𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔+∈ 

 Berdasarkan hasil regresi model penelitian pada tabel 4.13, maka diperoleh 

persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 

𝑇𝐴 = 0.373818 + 0.002813 𝑲𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 𝒊, 𝒕 +

0.011237𝑲𝒐𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕 𝒊, 𝒕 + 0.025542KepemilikanKeluarga i,t + -

0.004698Size i,t + 0.000634Leverage i,t + -0.084656Profitabilitas i,t + ∈ 𝒊𝒕 

Sehingga dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut : 

1. Apabila nilai kualitas audit, komite audit, kepemilikan keluarga, size, 

leverage dan profitabilitas diasumsikan konstan, maka cash effective tax 

rate (CETR) yang dihasilkan adalah sebesar 0.0373818 
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2. Koefesien regresi Kualitas Audit .. Hal ini menunjukan bahwa cash 

effective tax rate akan mengalami peningkatan tarif pajak sebesar 

0.002813 satuan untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat kualitas 

audit dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah 

konstan. 

3. Koefesien regresi untuk Komite Audit sebesar 0.011237. hal ini 

menunjukan bahwa cash effective tax rate akan mengalami peningkatan 

tarif pajak sebesar 0.011237 satuan untuk setiap pengingkatan satu 

satuan tingkat komite audit dan sebaliknya. Hal tersebut dengan assumsi 

variabel lain adalah konstan 

4. Koefesien regresi untuk kepemilikan keluarga sebesar 0.025542 . hal ini 

menunjukan bahwa cash effective tax rate akan mengalami peningkatan 

tarif pajak sebesar 0.025542 satuan untuk setiap peningkatan satu satuan 

tingkat kepemilikan keluarga dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

assumsi variabel lain adalah konstan  

5. Koefesien regresi untuk size sebesar 0.004698 . hal ini menunjukan 

bahwa cash effective tax rate akan mengalami peningkatan tarif pajak 

sebesar 0.004698 satuan untuk setiap pengingkatan satu satuan tingkat 

size dan sebaliknya. Hal tersebut dengan assumsi variabel lain adalah 

konstan. 

6. Koefesien regresi untuk leverage sebesar 0.000634. hal ini menunjukan 

bahwa cash effective tax rate akan mengalami peningkatan tarif pajak 

sebesar 0.000634 satuan untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat 
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leverage dan sebaliknya. Hal tersebut dengan assumsi variabel lain 

adalah konstan. 

7. Koefesien regresi untuk Profitabilitas sebesar -0.084656. hal ini 

menunjukan bahwa cash effective tax rate akan mengalami peningkatan 

tarif pajak sebesar 0.084656 satuan untuk setiap peningkatan satu satuan 

tingkat profitabilitas dan sebaliknya. Hal tersebut dengan assumsi 

variabel lain adalah konstan.  

 

4.5.2  Model 2 = Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit & Kepemilikan 

Keluarga, Penghindaran Pajak, size, leverage dan profitabilitas terhadap 

Agresivitas Pajak 

 

𝑲𝑾 = = -196.8731 + β1KualitasAudit + β2Komite Audit + β3 Kepemilikan 

Keluarga + β4Penhindaran Pajak + β5 Size + β6 Leverage + β7 Profitabilitas 

Berdasarkan hasil regresi model penelitian pada tabel 4.13, maka diperoleh 

persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 

KW = -196.9731 + -2.287029KualitasAudit + 1.244033 Komite Audit + -

4.903153 Kepemilikan Keluarga +0.822572 Size + 0.286191 Leverage + 

96.22845 Profitabilitas 

1. Apabila nilai kualitas audit, komite audit, kepemilikan keluarga, size, 

leverage dan profitabilitas diasumsikan konstan, maka Timeliness (KW) 

yang dihasilkan adalah sebesar -196.9731 
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2. Koefesien regresi untuk kualitas audit  sebesar -2.287029  hal ini 

menunjukan bahwa perusahaan akan lebih cepat dalam mengumpulkan 

laporan keuangan (pengurangan waktu dari deadline) sebesar -

2.287029satuan untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat kualitas audit  

dan sebaliknya. Hal tersebut dengan assumsi variabel lain adalah konstan.  

3. Koefesien regresi untuk komite audit  sebesar 1.244033    hal ini 

menunjukan bahwa perusahaan akan lebih lama dalam mengumpulkan 

laporan keuangan (pengurangan waktu dari deadline) sebesar  1.244033    

satuan untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat komite audit  dan 

sebaliknya. Hal tersebut dengan assumsi variabel lain adalah konstan 

4. Koefesien regresi untuk kepemilikan keluarga  sebesar 4.903153   hal ini 

menunjukan bahwa perusahaan akan lebih cepat dalam mengumpulkan 

laporan keuangan (pengurangan waktu dari deadline) sebesar 4.903153  

satuan untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat kepemilikan keluarga  

dan sebaliknya. Hal tersebut dengan assumsi variabel lain adalah konstan.  

5. Koefesien regresi untuk size 0.822572  sebesar   hal ini menunjukan bahwa 

perusahaan akan lebih lama dalam mengumpulkan laporan keuangan 

(pengurangan waktu dari deadline) sebesar  0.822572 satuan untuk setiap 

peningkatan satu satuan tingkat size dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

assumsi variabel lain adalah konstan 

6. Koefesien regresi untuk leverage sebesar 0.286191 hal ini menunjukan 

bahwa perusahaan akan lebih lama dalam mengumpulkan laporan keuangan 

(pengurangan waktu dari deadline) sebesar  0.286191 satuan untuk setiap 

Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit..., Dalfian Alnasvi, Ak.-Ibs, 2018



79 
 

peningkatan satu satuan tingkat leverage dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan assumsi variabel lain adalah konstan. 

7. Koefesien regresi untuk profitabilitas sebesar 96.22845  hal ini menunjukan 

bahwa perusahaan akan lebih lama dalam mengumpulkan laporan keuangan 

(pengurangan waktu dari deadline) sebesar  96.22845 satuan untuk setiap 

peningkatan satu satuan tingkat profitabilitas dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan assumsi variabel lain adalah konstan. 

4.6 Pengujian Hipotesis  

 4.6.1 Koefesien Determinasi  

Tabel 4.14 

Koefesien Determinasi model 1 

R-squared 0.253922 Mean dependent 

var 

0.238455 

Adjusted R-

squared 

0.154445 S.D dependent 

var 

0.026239 

 S.E of regression 0.024128 Akaike info 

criterion  

-4.486232 

Sum squared 

resid 

0.026197 Schwarz criterion -4.223564 

Log likelihood 123.6420 Hannan-Quinn 

criter 

-4.385831 

Fstatistic 2.552565 Durbin-Watson 

stat 

0.884597 

Prob ( F-statistic) 0.032620   

Sumber : Output Eviews Diolah (2018) 

 

Koefesien determinasi adalah salah satu nilai statistic yang dapat digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan antara 

variabel indpenden dan variabel dependen di dalam mengestimasi persamaan 
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regresi. Nilai adjusted  R- squared selalu berada dikisaran antara 0 sampai 1. Nilai 

Adjusted R-squared model penelitian pada tabel 4.13 adalah sebesar 0.154445 atau 

15,445 %. 

 Hal ini menunjukan kualitas audit, komite audit, kepemilikan keluarga, size, 

leverage, profitabilitas mampu menjelaskan pengaruh kepada agresivitas pajak  

hanya sebesar 15,445% sisanya yaitu 84,555% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak digunakan di penelitian ini 

Tabel 4.15 

Koefesien Determinasi model 2 

R-squared 0.278066 Mean dependent 

var 

28.56263 

Adjusted R-

squared 

0.160542 S.D dependent 

var 

10.58722 

 S.E of regression 9.679403 Akaike info 

criterion  

4028.707 

Fstatistic 2.366030 Schwarz criterion 1.570638 

Prob ( F-statistic) 0.038797   

Sumber : Output Eviews Diolah (2018) 

 

Koefesien determinasi adalah salah satu nilai statistic yang dapat digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan antara 

variabel indpenden dan variabel dependen di dalam mengestimasi persamaan 

regresi. Nilai adjusted  R- squared selalu berada dikisaran antara 0 sampai 1. Nilai 

Adjusted R-squared model penelitian pada tabel 4.10 adalah sebesar 0.160542 atau 

16,0542 %. 
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 Hal ini menunjukan kualitas audit, komite audit, kepemilikan 

keluarga,penghindaran pajak, size, leverage, profitabilitas mampu menjelaskan 

pengaruh kepada timeliness hanya sebesar 16,0542% sisanya yaitu 83.9458% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan di penelitian ini. 

4.6.2 Uji T 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh 

yang ditimbulkan oleh variabel independen dan variabel dependen secara parsial. 

Pengujian ini dilakukan untuk menjawab hipotesis peneliti yang merupakan dugaan 

sementara peneliti. Dengan dilakukannya pengujian ini, maka akan dapat 

menjawab dan menjelaskan perumusan yang diajukan sebelumnya. Berikut tabel 

4.15 yang menggambarkan hasil regresi data panel  

Tabel 4.16 

Hasil Uji Hipotesis Parsial t Model 1 

Variable  Coefficient  Std. eror  t- Statistic  Prob. 

Kualitas Audit  0.002813 0.007510 0.374639 0.7097 

Komite Audit 0.611237 0.009754 1.152076 0.2554 

Kepemilikan 

Keluarga  

0.025542 0.011675 2.187824 0.0339 

Size  -0.004698 0.002603 -1.804871 0.0778 

Leverage 0.000634 0.003196 0.198271 0.8437 

DER -0.084656 0.121096 -0.699078 0.4881 

C 87.30923 0.087041 4.294730 0.0001 

Sumber : Output Eviews Diolah (2018) 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Hipotesis t Model 2 

Variable  Coefficient  Std. eror  t- Statistic  Prob. 

Kualitas Audit  -2.287029 3.602838 -0.634785 0.5289 

Komite Audit 1.244033 4.980124 0.249800 0.8039 

Kepemilikan 

Keluarga  

-4.903153 12.49146 -0.392520 0.6966 

Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit..., Dalfian Alnasvi, Ak.-Ibs, 2018



82 
 

Size  8.222572 2.556538 3.216291 0.0025 

Leverage 0.286191 1.560784 0.183364 0.8554 

ROA 96.22845 56.78586 1.694585 0.0974 

C -196.8731 92.05539 -2.138637 0.0382 

Sumber : Output Eviews Diolah (2018) 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai berikut :  

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu : Kualitas audit berpengaruh 

negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil regresi persamaan 

pada tabel 4.15 diatas, ditemukan probabilitas kualitas audit sebesar 0,7097 

atau lebih besar dari nilai signifkansi 5% dan koefisien regresi dari variabel 

kualitas audit menunjukan nilai 0.002813 . Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa H1 ditolak bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak. 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu : komite audit berpengaruh 

negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil regresi persamaan 

pada tabel 4.15 diatas, ditemukan probabilitas komite audit sebesar 0,2554 

tau lebih besar dari nilai signifkansi 5% dan koefisien regresi dari variabel 

komite audit menunjukan nilai 0.611237. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa H1 ditolak bahwa kualitas audit berpengaruh negative terhadap 

agresivitas pajak 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu : kepemilikan keluarga  

berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.15 diatas, ditemukan probabilitas kepemilikan 

keluarga sebesar 0.0339 atau lebih kecil dari nilai signifkansi 5% dan 

koefisien regresi dari variabel kepemilikan keluarga menunjukan nilai 
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0.025542. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima bahwa kualitas 

audit berpengaruh positf terhadap agresivitas pajak, namun coefficient 

menujukan sejalan dengan hipotesis yaitu berpengaruh positif 

4. Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu : kepemilikan keluarga 

berpengaruh positif terhadap timeliness. Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.16 diatas, ditemukan probabilitas kepemilikan 

keluarga sebesar 0.6966 atau lebih kecil dari nilai signifkansi 5% dan 

koefisien regresi dari variabel kepemilikan keluarga menunjukan nilai --

4.903153. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak bahwa 

kepemilikan keluarga berpengaruh positf terhadap timeliness. 

5. Hipotesis 5 (H5) dalam penelitian ini yaitu : kualitas audit berpengaruh 

positif terhadap timeliness. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 

4.16 diatas, ditemukan probabilitas kualitas audit sebesar 0.5289  atau lebih 

besar dari nilai signifkansi 5% dan koefisien regresi dari variabel kualitas 

audit menunjukan nilai -2.287029. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H1 

ditolak bahwa kualitas audit berpengaruh positf terhadap timeliness 

6. Hipotesis 6 (H6) dalam penelitian ini yaitu : komite audit berpengaruh 

positif terhadap timeliness. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 

4.16 diatas, ditemukan probabilitas komite audit sebesar 0.8039 atau lebih 

kecil dari nilai signifkansi 5% dan koefisien regresi dari variabel komite 

audit menunjukan nilai 1.244033 . Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H1 

ditolak bahwa komite audit  berpengaruh positif terhadap timeliness. namun 
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coefficient komite audit menujukan sejalan dengan hipotesis yaitu 

berpengaruh positif 

4.7 Analisis Hasil Penelitian 

 4.7.1 Pengaruh kualitas audit terhadap aggresivitas pajak 

  Pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak yang diproksikan 

dengan spesialisasi audit  pada tabel 4.15 menunjukan hasil tidak berpengaruh. Hal 

tersebut menunjukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak. Hal tersebut terjadi dikarenakan sebuah KAP yang memiliki spesialisasi 

audit perbankan seperti contohnya dalam objek penelitian saya yaitu KAP EY, 

karena spesialisasi audit perbankan tersebut maka seharusnya kap tersebut semakin 

baik dalam melakukan audit di perusahaan perbankan karena kap tersebut memiliki 

kemampuan ahli dalam mengaudit perusahaan perbankan. Namun hal tersebut 

dapat menimbulkan cela untuk kap tersebut untuk melakukan kecurangan, 

dikarenakan semakin ahli kap tersebut dalam melakukan audit di bidang perbankan, 

maka kepercayaan perusahaan tersebut kepada kap itu akan semakin tinggi, dan hal 

tersebut yang dapat membuat kesempatan kap tersebut dalam melakukan 

kecurangan, salah satu halnya adalah kasus Enron tahun 2004.  

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian Fitri Damayanti  (2015) yang 

menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan dewi & jati (2014) yang menyatakan 

hasilnya berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 
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 4.7.2 Pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak 

  Pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak yang di proksikan 

dengan jumlah komite independent : seluruh komite perusahaan pada tabel 4.15 

menunjukan hasil tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.  Agresivitas pajak 

adalah salah satu hal yang mempengaruhi agresivitas pajak, kemudian salah satu 

faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah komite audit, baik agresivitas 

pajak itu semakin tinggi atau semakin turun. Namun setelah diuji oleh peneliti 

ternyata komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, hal tersebut 

dikarenakan oleh komisaris independent dominasinya lebih sedikit dibandingkan 

dengan keseluruhan komisaris, dimana hal tersebut membuat komisaris 

independent menjadi tidak punya kekuatan penuh dalam melakukan sesuatu. Hal 

tersebut akhirnya membuat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap 

agresivitas pajak, dan yang kemudian menyebabkan komite audit pun tidak 

memiliki pengaruh terhadap timeliness. 

 Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Damayanti & Susanto 

(2015) yaitu komite audit tidak berpengaruh terhadap aggresivitas pajak, namun 

berlawanan dengan I gusti ayu (2014) yang menyatakan bahwa komite audit 

berpengaruh terhadap negatif. 

 4.7.3 Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak 

  Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak yang 

diproksikan dengan rumus, saham kepemilikan keluarga/keseluruhan saham yang 

beredar pada tabel 4.15 menunjukan hasil berpengaruh positif  terhadap agresivitas 

Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit..., Dalfian Alnasvi, Ak.-Ibs, 2018



86 
 

pajak. Hal tersebut terjadi karena ketika saham kepemilikan keluarga tinggi, maka 

pemilik memiliki wewenang besar dalam pengambilan keputusan, kemudian 

pemilik akan memfaatkan dalam aggresivitas pajak yang dapat membuat income 

yang didapatkan lebih tinggi. Oleh karena itu ketika kepemilikan keluarga diatas 

50% maka aggresivitas pajak akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putu et al (2016). 

4.7.4 Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap timeliness. 

 Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap timeliness yang diproksikan 

dengan rumus saham kepemilikan keluarga/keseluruhan saham yang beredar pada 

tabel 4.16 menunjukan hasil tidak berpengaruh antara kepemilikan keluarga 

terhadap timeliness. Hal tersebut terjadi dikarenakan kepemilikan keluarga tidak 

memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, ketika ukuran kepemilikan keluarga 

besar atau kecil, tetap membuat agresivitas pajak semakin tinggi, sehingga ketika 

agresivitas pajak semakin tinggi maka ketepatan waktu dalam melaporkan 

keuangan menurun, karena ketika sebuah perusahaan melakukan agresivitas pajak 

maka struktur dari laporan keungan tersebut akan sulit dan akhirnya membuat 

seoarang auditor membutuhkan waktu lama dalam memeriksanya dan akhirnya 

menyebabkan keterlamabatan waktu dalam mengumpulkan laporan keuangan. 

Kemudian dibalik hal itu pun ketika kepemilikan keluarga kecil maka perusahaan 

akan memberikan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan kepada 

management sehingga dengan hal itu maka management memiliki kesempatan 

besar dalam melakukan hal yang mungkin saja menguntungkan kepentingan 

management sendiri dan merugikan pihak pemilik, yaitu salah satunya agresivitas 
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pajak, seperti yang dijelaskan diatas ketika agresivitas pajak meningkat maka akan 

memberikan dampat kepada ketepatan waktu pengumpulan laporan keuangan. 

4.7.5 Pengaruh komite audit terhadap timeliness  

 Pengaruh komite audit terhadap timeliness yang diproksikan dengan komite 

independent : keseluruhan komite perusahaan pada tabel 4.16 menunjukan hasil 

tidak berpengaruh antara komite audit terhadap timeliness. Komite audit adalah 

salah satu faktor yang mempengaruhi timeliness. komite audit memiliki tanggung 

jawab yang besar dalam pelaporan laporan keuangan, baik dalam penelahaan 

laporan keuangan, menentukan auditor yang digunakan dan tugas yang lainnya. 

Didalam sebuah perusahaan, diwajibkan untuk minimal memiliki komisaris 

independent adalah 3 orang, semakin banyak komite audit mungkin bias dikatakan 

semakin baik dalam melakukan kinerja di perusahaan tersebut namun hal tersebut 

belum bias dikatakan benar, karena bisa saja banyaknya komite audit tersebut 

membuat tidak efektifnya kinerja dari komite audit dan jika terlalu sedikit juga tidak 

baik dikarenakan akan sedikitnya pendapat yang dapat membuat setiap keputusan 

yang diambil oleh komite audit untuk berperusahaan kurang berkualitas karena 

hanya sedikit pemikiran dan pengalaman didalam keanggotaan komite tersebut, jadi 

bisa dikatakan banyak/sedikitnya komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap 

timeliness melainkan yaitu kualitas dari komite audit tersebut dalam melakukan 

tugasnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Made Gede Wiraksuma  

(2014) yaitu komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 
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4.7.6 Pengaruh kualitas audit terhadap timeliness 

 Pengaruh kualitas audit terhadap timeliness yang diproksikan dengan 

spesialisasi auditor pada tabel 4.16 menunjukan hasil tidak berpengaruh antara 

kualitas terhadap timeliness. sebuah kantor akuntan publik yang memiliki 

spesialisasi dalam mengaudit suatu perusahaan dan salah satunya adalah perbankan 

bisa dibilang dia sangat paham dalam memeriksa laporan keuangan perbankan dan 

sudah mengetahui celah-celah dalam perusahaan perbankan dalam melakukan 

kecurangan-kecurangan, sehingga auditor akan dapat dengan mudah menemukan 

temuan-temuan dari laporan keuangan tersebut. Namun setelah auditor menemukan 

temuan dari laporan keuangan yang diperiksa, auditor tersebut akan 

mengembalikan laporan keuangan kepada perusahaan dan menanyakan kepada 

perusahaan apakah laporan keuangan tersebut ingin diperbaiki atau tidak, jika tidak 

maka laporan keuangan akan bisa segera diterbitkan, namun jika tidak maka 

laporan keuangan akan diperbaiki kembali dan akan memakan waktu lebih lama, 

jadi bisa disimpulkan spesialiasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, 

melainkan dari keputusan perusahaan yang diaudit apakah laporan keuangan yang 

ditemukan temuan ingin diperbaiki kembali atau tidak.  

4.7.7 Pengaruh size terhadap agresivitas pajak 

 Pengaruh size terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan Ln(total 

asset) pada tabel 4.15 menunjukan hasil yang tidak berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan bersakala besar 

maka perusahaan tersebut akan memiliki sumber daya yang berlimpah untuk 
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memaksimalkan kinerja sebuah perusahaan. Sumber daya yang berlimpah ini akan 

berusaha membuat perusahaan memiliki income yang besar dengan salah satu 

caranya adalah menekan biaya beban pajak. Namun hal tersebut belum tentu juga 

bisa terjadi karena perusahaan yang memiliki skala besar biasanya lebih berhati-

hati dalam melakukan kecurangan karena perusahaan yang berskala besar tersebut 

lebih memilih untuk tidak melakukan agresivitas pajak karena takut reputasi 

perusahaanya terlihat jelek dipublik dan perusahaan berskala besar akan lebih 

banyak sorotan oleh masyarakat dibandingkan perusahaan berskala kecil. 

4.7.8  Pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak  

 Pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan 

DER pada tabel 4.15 menunjukan hasil yang tidak berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak. leverage bisa dikatakan salah satu faktor untuk mengecilkan beban pajak, 

yaitu dengan cara melakukan pembiayaan dengan menggunakan utang yang 

kemudian aka ada beban biaya bunga yang kemudian akan menurunkan income dan 

mengecilkan beban pajak. Namun ternyata keputusan pendanaan perusahaan dapat 

menjadi gambaran dari penghindaran pajak menurut Adelina (2012). Keputusan 

pendanaan itu ada internal dan eksternal, salah satu pendanaan yang bisa 

mengurangi beban pajak adalah pendanaan eksternal, yaitu mendapatkan pinjaman 

modal dari pihak ketiga yang tidak berelasi dengan perusahaan, namun dikarenakan 

perusahaan harus berurusan dengan pihak ketiga dan memiliki risiko kemungkinan 

tidak dapat mengembalikan hutangnya kepada perusahaan yang memberikan 

pinjaman tersebut maka perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan hal 
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tersebut dan bahkan lebih baik tidak melakukan hal tersebut, karena hal itu bisa 

disimpulkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.  

4.7.9 Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak 

 Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak yang di proksikan dengan 

ROA pada tabel 4.15 menunjukan hasil tidak berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak. roa merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan 

profitabilitas perusahaan, pendeketan roa menggambarkan bahwa besarnya laba 

yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total asset. Perusahaan yang 

memiliki asset yang besar cenderung menggunakan assetnya untuk memperoleh 

laba yang tinggi. Laba yang tinggi dapat menyebabkan tingkat pajak pun meningkat 

kemudian hal tersebut memicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, 

namun hal tersebut belum tentu terjadi karena biasanya perusahaan yang memiliki 

asset besar sudah memiliki reputasi yang baik dimata masyarakat, dan akhirnya 

lebih memilih membayar pajak daripada melakukan penghindaran pajak yang bisa 

mencoreng reputasi perusahaan, dan sedangkan yang memiliki asset kecil 

cenderung tidak melakukan penghindaran pajak juga dikarenakan risiko yang 

didapatkan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan income yang mereka 

dapatkan, Jadi bisa disimpulkan profitabilitas tidak mempengaruhi agresivitas 

pajak. agresivitas pajak lebih dipengaruhi dari keinginan perusahaan tersebut ingin 

melakukan agresivitas pajak tersebut atau tidak. 

4.7.10 Pengaruh size terhadap timeliness 

 Pengaruh size terhadap timeliness yang di proksikan dengan Ln(total aset) 

pada tabel 4.16 menunjukan hasil berpengaruh positif terhadap timeliness. hal 
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tersebut terjadi dikarenakan perusahaan yang memiliki aset besar cenderung akan 

menggunakan kemampuan asetnya dan sumberdaya yang dimiliki perusahaan 

tersebut  untuk memperoleh income yang besar, ketika perusahaan memiliki income 

yang besar membuat adanya kemungkinan perusahaan melakukan kecurangan dan 

salah satunya adalah agresivitas pajak dan kap yang melakukan pemeriksaan 

terhadap laporan keuangan tersebut akan membuat pemeriksaan laporan keuangan 

yang lebih lama dan membuat perusahaan harus memiliki waktu lebih lama untuk 

melaporkan laporan keuangannya ke BEI untuk diterbitkan. 

4.7.11 Pengaruh leverage terhadap timeliness 

 Pengaruh leverage terhadap timeliness yang di proksikan dengan DER pada 

tabel 4.16 menunjukan hasil tidak berpengaruh terhadap timeliness. perusahaan 

yang memiliki tingkat leverage yang tinggi akan bergantung terhadap hutang dari 

pihak ke 3 untuk menjalankan aktifitas pendanaan perusahaan tersebut, dimana bisa 

digambarkan perusahaan tersebut memiliki permasalah kesulitan dalam oleh karena 

itu biasanya management lebih memilih untuk menunda mengumpulkan laporan 

keuangannya. namun dari sample perusahaan yang digunakan peniliti memiliki 

leverage yang besar yaitu bank buku 3&4  namun perusahaan tetap mengumpulkan 

laporan keuangan dengan waktu yang cukup cepat. Hal tersebut disebabkan bahwa 

pelaporan keuangan ditentukan oleh management, jika management ingin 

mengumpulkan laporan keuangan dengan cepat tampa ada penundaan maka 

laporang keuangan tersebut akan dilaporkan dengan tepat waktu, dan hal tersebut 

membuat leverage tidak mempengaruhi terhadap timelieness. 

Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit..., Dalfian Alnasvi, Ak.-Ibs, 2018



92 
 

4.7.12 Pengaruh profitabilitas terhadap timeliness 

 Pengaruh profitabilitas terhadap timeliness yang diproksikan dengan ROA 

pada tabel 4.16 menunjukan hasil tidak berpengaruh terhadap timeliness. 

profitabilitas dalam sebuah perasaan memiliki fungsi utuk melihat perusahaan 

tersebut berhasil dalam memperoleh keuntungan, oleh karena itu akan membuat 

ketepatan waktu dalam mengumpulkan laporan keuangan menjadi lebih memakan 

waktu karena perusahaan ingin terlihat baik dimata masyarakat. Namun hal itu bisa 

saja tidak terjadi, karena profitabilitas didalam sebuah perusahaan adalah hanya 

mempengaruhi dalam penerbitan laporan keuangan. 

4.8 Impilkasi Manajerial  

 Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sektor perbankan 

buku 3 & buku 4. Diketahui dipenelitian ini bahwa komite audit, kualitas audit, 

tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak dan komite audit, kualitas audit, 

kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap timeliness. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa perusahaan buku 3 & 4 cenderung tidak melakukan 

penghindaran pajak melalui mekanisme good corporate governance seperti kualitas 

audit, komite audit, kepemilikan keluarga. Kemudian kualitas audit, komite audit 

dan kepemilikan keluarga juga tidak berpengaruh terhadap timeliness, yang hal 

tersebut dapat menggambarkan bahwa perusahaan perbankan buku 3 & 4 yang 

mengalami keterlambatan pengumpulan laporan keuangan tidak terpengaruh dari 

faktor – faktor  kualitas audit, komite audit & kepemilikan keluarga. Oleh karena 

itu, penelitian ini dapat bermamfaat untuk regulasi untuk lebih memperhatikan 

good corporate governance selain kualitas audit, komite audit & kepemilikan 
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keluarga yang memiliki kemungkinan menjadi kesempatan sebuah perusahaan 

dalam melakukan agresivitas pajak. Kemudian didalam penelitian ini variable 

kepemilikan keluarga memilik pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yang 

dapat diartikan bahwa ketika kepemilikan keluarga semakin tinggi maka perusahan 

perbankan tersebut cenderung lebih besar agresivitas pajak. Oleh karena itu dapat 

dimamfaatkan oleh reguasli untuk lebih mengawasi perusahaan perbankan yang 

memiliki kepemilikan keluarga tinggi karena kemungkinan perusahaan tersebut 

melakukan agresivitas pajak. 
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BAB V 

Simpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 

“Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit dan Kepemilikan Keluarga terhadap 

Agresivitas Pajak dan Dampaknya terhadap Timeliness”. Berdasarkan analisis 

penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

1. Variabel kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak pada perusahaan perbankan buku 3 dan buku 4. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa semakin spesialisai atau tidak spesialisasi auditor 

yang memeriksa laporang keuangan di perusahaan perbankan tidak 

mempengaruhi besar kecilnya agresivitas pajak. 

2. Variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas 

pajak pada perusahaan perbankan buku 3 dan buku 4. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa semakin banyak / dikitnya komisaris independent 

tidak mempengaruhi besar kecilnya agresivitas pajak di perusahaan 

perbankan. 

3. Variabel kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap agresivitas 

pajak pada perusahaan perbankan buku 3 dan buku 4.  Hal tersebut 

menggambarkan bahwa semakin besar kepemilikan keluarga maka akan 

membuat agresivitas pajak semakin besar 
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4. Variabel kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap 

timeliness pada perusahaan perbankan buku 3 dan buku 4. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa besar kecilnya kepemilikan keluarga tidak 

mempengaruhi ketepawatan waktu pegumuman laporan keuangan pada 

perusahaan perbankan. 

5. Variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap timeliness pada 

perusahaan perbankan buku 3 dan buku 4. Hal tersebut menggambarkan 

bahwa jumlah komite audit di perusahaan perbankan tidak mempengaruhi 

ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan pada perusahaan 

perbankan. 

6. Variabel kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap timeliness 

pada perusahaan perbankan buku 3 dan buku 4. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa spesialisasi auditor perbankan yang memeriksa 

laporan keuangan perusahaan perbankan tidak mempengaruhi ketepatan 

waktu pengumuman laporan keuangan pada perusahaan perbankan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang diteliti, penelitian ini terdapat beberapa 

keterbatasan, diantaranya adalah : 

1. Sample yang digunakan terlalu sedikit, membuat hasil penelitian ini 

tidak memiliki rmamfaat banyak bagi stakeholder. 

2. Menggunakan indikator coorporate governance yang lain dalam 

meneliti faktor-faktor yang memungkinkan dalam mempengaruhi 

agresivitas pajak dan timeliness. 
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5.3 Saran 

Peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat 

memperbaiki keterbatasan dari penelitian ini : 

1. Menambahkan sample perusahaan perbankan menjadi seluruh 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

2. Merubah indikator coorporate governance untuk menilite apakah 

indikator yang lain tersebut memiliki pengaruh terhadap agresivitas 

pajak dan timeliness atau tidak. Diantaranya adalah kepemilikan 

institusional, komisaris independent, rapat dewan komisaris, rapat dewan 

direksi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Daftar Perusahaan 

BANK TAHUN 

BBRI 2014-2017 

BMRI 2014-2017 

BBCA 2014-2017 

BBNI 2014-2017 

BNGA 2014-2017 

BBTN  2014-2017 

PNBN 2014-2017 

NISP 2014-2017 

BNII 2014-2017 

BDMN 2014-2017 

BNLI 2014-2017 

BJBR 2014-2017 

BBKP  2014-2017 

BTPN 2014-2017 

MEGA 2014-2017 

BJTM 2014-2017 

BINA 2014-2017 

MAYA 2014-2017 
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MODEL 1 

Lampiran 2: Statistik Deskriptif 

 

Lampiran 3: Uji Chow 

 

Lampiran 4: Uji Normalitas 

 

Date: 08/15/18   Time: 23:11

Sample: 1 52

KUALITAS_... KOMITE_A... KEPEMILIK... SIZE LEVERAGE ROA

 Mean  0.615385  0.628968  0.404213  32.61649  1.147892  0.023394

 Median  1.000000  0.666667  0.518320  32.70333  0.858365  0.015894

 Maximum  1.000000  3.000000  0.896479  34.65767  8.698875  0.299597

 Minimum  0.000000  0.333333  0.000000  28.29966  0.614457 -0.039382

 Std. Dev.  0.491251  0.357635  0.308328  1.347229  1.507116  0.041256

 Skewness -0.474342  5.704487 -0.144787 -1.358836  4.793523  5.862468

 Kurtosis  1.225000  38.67802  1.751072  6.040064  24.00876  40.28136

 Jarque-Bera  8.776354  3040.019  3.561295  36.02675  1155.439  3309.310

 Probability  0.012423  0.000000  0.168529  0.000000  0.000000  0.000000

 Sum  32.00000  32.70635  21.01906  1696.057  59.69036  1.216490

 Sum Sq. Dev.  12.30769  6.523035  4.848367  92.56630  115.8413  0.086805

 Observations  52  52  52  52  52  52

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: UJI_CHOW

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 0.908231 (17,49) 0.5688

Cross-section Chi-square 19.721747 17 0.2887

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04

Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2017

Observations 52

Mean      -1.62e-17

Median  -0.000870

Maximum  0.046344

Minimum -0.048230

Std. Dev.   0.022664

Skewness   0.187031

Kurtosis   2.578031

Jarque-Bera  0.688955

Probability  0.708590 
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Lampira 5: Uji Multikolinearitas 

 

Lampiran 5: Uji Heterokedastisitas (Glejser) 

 

 

 

 

 

KUALITAS_... KOMITE_A... KEPEMILIK... SIZE LEVERAGE ROA

KUALITAS_...  1.000000 -0.152971  0.140249 -0.205395 -0.050187 -0.235994

KOMITE_A... -0.152971  1.000000  0.089746  0.001455 -0.023634 -0.104066

KEPEMILIK...  0.140249  0.089746  1.000000 -0.165178 -0.256767 -0.290591

SIZE -0.205395  0.001455 -0.165178  1.000000  0.112292  0.079536

LEVERAGE -0.050187 -0.023634 -0.256767  0.112292  1.000000  0.691873

ROA -0.235994 -0.104066 -0.290591  0.079536  0.691873  1.000000

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 0.248040     Prob. F(6,45) 0.9576

Obs*R-squared 1.664687     Prob. Chi-Square(6) 0.9478

Scaled explained SS 1.522679     Prob. Chi-Square(6) 0.9580

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 08/15/18   Time: 23:05

Sample: 1 52

Included observations: 52

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.004919 0.053073 0.092692 0.9266

KUALITAS_AUDIT 0.003320 0.004579 0.725138 0.4721

KOMITE_AUDIT -7.17E-05 0.005947 -0.012058 0.9904

KEPEMILIKAN_KELUARGA 0.001170 0.007119 0.164302 0.8702

SIZE 0.000351 0.001587 0.220994 0.8261

LEVERAGE -0.001894 0.001949 -0.971734 0.3364

ROA 0.040975 0.073838 0.554938 0.5817

R-squared 0.032013     Mean dependent var 0.017615

Adjusted R-squared -0.097052     S.D. dependent var 0.014046

S.E. of regression 0.014712     Akaike info criterion -5.475659

Sum squared resid 0.009740     Schwarz criterion -5.212991

Log likelihood 149.3671     Hannan-Quinn criter. -5.374958

F-statistic 0.248040     Durbin-Watson stat 1.759303

Prob(F-statistic) 0.957604
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Lampiran 7: Uji Autokolerasi (Cohraneor) 

 

Lampiran 8: Uji T & Uji F Koefisien Determinasi  

 

 

 

 

Dependent Variable: PENGHINDARAN_PAJAK

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)

Date: 08/15/18   Time: 23:09

Sample: 1 52

Included observations: 52

Convergence achieved after 7 iterations

Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.477549 0.161072 2.964817 0.0049

KUALITAS_AUDIT -0.000703 0.006123 -0.114883 0.9091

KOMITE_AUDIT 0.015159 0.016525 0.917297 0.3641

KEPEMILIKAN_KELUARGA 0.014736 0.015095 0.976226 0.3344

SIZE -0.007719 0.005082 -1.518828 0.1361

LEVERAGE -0.000199 0.006152 -0.032334 0.9744

ROA -0.078785 0.222559 -0.353998 0.7251

AR(1) 0.517607 0.155432 3.330125 0.0018

SIGMASQ 0.000384 8.91E-05 4.308291 0.0001

R-squared 0.431826     Mean dependent var 0.238455

Adjusted R-squared 0.326119     S.D. dependent var 0.026239

S.E. of regression 0.021540     Akaike info criterion -4.675713

Sum squared resid 0.019951     Schwarz criterion -4.337998

Log likelihood 130.5685     Hannan-Quinn criter. -4.546241

F-statistic 4.085123     Durbin-Watson stat 2.107406

Prob(F-statistic) 0.001095

Inverted AR Roots       .52

Dependent Variable: PENGHINDARAN_PAJAK

Method: Panel Least Squares

Date: 08/15/18   Time: 22:53

Sample: 2014 2017

Periods included: 4

Cross-sections included: 17

Total panel (unbalanced) observations: 52

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

KUALITAS_AUDIT 0.002813 0.007510 0.374639 0.7097

KOMITE_AUDIT 0.011237 0.009754 1.152076 0.2554

KEPEMILIKAN_KELUARGA 0.025542 0.011675 2.187824 0.0339

SIZE -0.004698 0.002603 -1.804871 0.0778

LEVERAGE 0.000634 0.003196 0.198271 0.8437

ROA -0.084656 0.121096 -0.699078 0.4881

C 0.373818 0.087041 4.294730 0.0001

R-squared 0.253922     Mean dependent var 0.238455

Adjusted R-squared 0.154445     S.D. dependent var 0.026239

S.E. of regression 0.024128     Akaike info criterion -4.486232

Sum squared resid 0.026197     Schwarz criterion -4.223564

Log likelihood 123.6420     Hannan-Quinn criter. -4.385531

F-statistic 2.552565     Durbin-Watson stat 0.884597

Prob(F-statistic) 0.032620
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MODEL 2  

Lampiran 9: Statistik Deskriptif 

 

 

Lampiran 9: Uji Chow 

 

Lampiran 10: Uji Hausman  

 

 

 

 

 

Date: 08/28/18   Time: 18:27

Sample: 2014 2017

TIMELINESS KUALITAS_... KOMITE_A... KEPEMILIK... PENGHIND... SIZE LEVERAGE ROA

 Mean  71.80392  0.627451  0.633458  0.399977  0.238315  32.63369  1.153065  0.023348

 Median  73.00000  1.000000  0.666667  0.515450  0.243890  32.74016  0.858335  0.015400

 Maximum  104.0000  1.000000  3.000000  0.896479  0.288393  34.65767  8.698875  0.299597

 Minimum  32.00000  0.000000  0.333333  0.000000  0.199266  28.29966  0.614457 -0.039382

 Std. Dev.  18.37174  0.488294  0.359710  0.309864  0.026481  1.354856  1.521646  0.041665

 Skewness -0.411517 -0.527220  5.686922 -0.110950  0.139318 -1.395985  4.741379  5.809752

 Kurtosis  2.808663  1.277961  38.27261  1.739515  1.828455  6.092651  23.51072  39.53792

 Jarque-Bera  1.517238  8.664182  2918.733  3.480882  3.081581  36.88914  1085.051  3123.819

 Probability  0.468313  0.013140  0.000000  0.175443  0.214212  0.000000  0.000000  0.000000

 Sum  3662.000  32.00000  32.30635  20.39885  12.15409  1664.318  58.80630  1.190738

 Sum Sq. Dev.  16876.04  11.92157  6.469581  4.800794  0.035062  91.78167  115.7703  0.086800

 Observations  51  51  51  51  51  51  51  51

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 6.376423 (17,47) 0.0000

Cross-section Chi-square 86.101175 17 0.0000

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 1.851583 7 0.9676
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Lampiran 11: Uji Normalitas 

 

Lampiran 12: Uji Multikolienaritas  

 

Lampiran 13: Uji Heterokedastisitas (Uji Park) 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2017

Observations 51

Mean       0.802434

Median  -0.554419

Maximum  29.70972

Minimum -30.10815

Std. Dev.   13.27571

Skewness  -0.019660

Kurtosis   3.287726

Jarque-Bera  0.179207

Probability  0.914294 

KUALITAS_... KOMITE_A... KEPEMILIK... PENGHIND... SIZE LEVERAGE ROA

KUALITAS_...  1.000000 -0.172428  0.161122  0.159925 -0.226225 -0.055465 -0.238338

KOMITE_A... -0.172428  1.000000  0.099610  0.189073 -0.006937 -0.025989 -0.103764

KEPEMILIK...  0.161122  0.099610  1.000000  0.388835 -0.157498 -0.255650 -0.292841

PENGHIND...  0.159925  0.189073  0.388835  1.000000 -0.305871 -0.165326 -0.243189

SIZE -0.226225 -0.006937 -0.157498 -0.305871  1.000000  0.110517  0.080626

LEVERAGE -0.055465 -0.025989 -0.255650 -0.165326  0.110517  1.000000  0.692308

ROA -0.238338 -0.103764 -0.292841 -0.243189  0.080626  0.692308  1.000000

Dependent Variable: INRES2

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 08/28/18   Time: 18:17

Sample: 2014 2017

Periods included: 4

Cross-sections included: 17

Total panel (unbalanced) observations: 51

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

KUALITAS_AUDIT -0.147700 0.663920 -0.222467 0.8250

KOMITE_AUDIT -0.217996 0.894855 -0.243610 0.8087

KEPEMILIKAN_KELUARGA -0.025812 1.435883 -0.017976 0.9857

PENGHINDARAN_PAJAK 4.220823 15.49518 0.272396 0.7866

SIZE -0.337109 0.303423 -1.111022 0.2727

LEVERAGE 0.008619 0.283693 0.030382 0.9759

ROA -2.193131 10.30164 -0.212891 0.8324

C 14.02768 11.38112 1.232539 0.2244
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Lampiran 14: Uji Autokolerasi 

 

Lampiran 15: Uji T & Uji F Koefisien Determinasi 

 

Dependent Variable: TIMELINESS

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)

Date: 08/28/18   Time: 18:23

Sample: 1 51

Included observations: 51

Convergence achieved after 9 iterations

Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

KUALITAS_AUDIT -2.826883 3.537830 -0.799044 0.4289

KOMITE_AUDIT -4.821262 8.956841 -0.538277 0.5933

KEPEMILIKAN_KELUARGA -12.05479 7.349661 -1.640184 0.1086

PENGHINDARAN_PAJAK 0.155202 113.8910 0.001363 0.9989

SIZE 7.017002 2.497649 2.809443 0.0076

LEVERAGE 0.565170 3.663587 0.154267 0.8782

ROA 85.58849 161.1811 0.531008 0.5983

C -150.7809 90.30974 -1.669597 0.1026

AR(1) 0.509666 0.155463 3.278372 0.0021

SIGMASQ 137.1332 28.01080 4.895726 0.0000

R-squared 0.585579     Mean dependent var 71.80392

Adjusted R-squared 0.494608     S.D. dependent var 18.37174

S.E. of regression 13.06064     Akaike info criterion 8.156884

Sum squared resid 6993.793     Schwarz criterion 8.535674

Log likelihood -198.0006     Hannan-Quinn criter. 8.301631

F-statistic 6.437010     Durbin-Watson stat 2.037731

Prob(F-statistic) 0.000012

Inverted AR Roots       .51

Dependent Variable: TIMELINESS

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 08/28/18   Time: 18:26

Sample: 2014 2017

Periods included: 4

Cross-sections included: 17

Total panel (unbalanced) observations: 51

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

KUALITAS_AUDIT -2.287029 3.602838 -0.634785 0.5289

KOMITE_AUDIT 1.244033 4.980124 0.249800 0.8039

KEPEMILIKAN_KELUARGA -4.903153 12.49146 -0.392520 0.6966

PENGHINDARAN_PAJAK -1.791283 99.46056 -0.018010 0.9857

SIZE 8.222572 2.556538 3.216291 0.0025

LEVERAGE 0.286191 1.560784 0.183364 0.8554

ROA 96.22845 56.78586 1.694585 0.0974

C -196.8731 92.05539 -2.138637 0.0382

Effects Specification

S.D.  Rho  

Cross-section random 13.17871 0.6237

Idiosyncratic random 10.23549 0.3763

Weighted Statistics

R-squared 0.278066     Mean dependent var 28.56263

Adjusted R-squared 0.160542     S.D. dependent var 10.58722

S.E. of regression 9.679403     Sum squared resid 4028.707

F-statistic 2.366030     Durbin-Watson stat 1.570638

Prob(F-statistic) 0.038797

Unweighted Statistics

R-squared 0.475881     Mean dependent var 71.80392

Sum squared resid 8845.061     Durbin-Watson stat 0.715387
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