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ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the effect of executive character, firm size, 
leverage, and profitability. Executive character measured by company risk, firm size 
measured by the natural logarithm of total assets, leverage measured by Debt to Asset 
Ratio (DAR) and Profitability measured by Return on Asset (ROA). Dependent variable 
is tax avoidance, measured by Cash Effective Tax Rate (CETR).   

The sampling selection used by purposive sampling method and the sample of 
this research are 26 companies manufacturing consumer goods industry sector listed  
in Indonesia Stock Exchange in 2013-2015. This research analyzes performed using 
multiple linear regression and using software eviews 9.  The results show that 
Executive character and firm size had a positive significant effect to tax avidance, but 
leverage and profitability had a negative effect to tax avoidance.  

 
Keyword: Tax Avoidance, Executive Character, Firm Size, Leverage, profitability  
 
I. PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang   
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum 

perpajakan pasal 1 ayat 1, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh pribadi dan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan 

peranan penting dalam perekonomian negara karena pajak merupakan salah satu 

sumber pendapatan terbesar negara. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan 

kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk 

membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi 

kemampuan ekonomi pajak (Victoria,2012). Di lain pihak, pemerintah memerlukan 

dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal 

dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak 

cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun 

ilegal. Hal ini dilakukan karena ada peluang yang dapat dimanfaatkan yaitu kelemahan 

peraturan perpajakan. Perusahaan atau badan juga menganggap pajak sebagai beban 

yang akan mengurangi laba bersih perusahaan oleh karena itu wajib pajak akan 
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cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, baik itu legal 

maupun ilegal. 

Karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, pemerintah 

melakukan usaha untuk mendorong pendapatan negara yang berasal dari pajak agar 

terus mengalami peningkatan dengan cara melakukan usaha intensifikasi dan 

ekstensifikasi. Usaha pemerintah lainya yaitu melakukan reformasi perpajakan di 

indonesia, tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan manfaat 

kepada wajib pajak salah satunya membuat beban pajak adil dan wajar. Reformasi 

pajak yang terjadi pada tahun 2009 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008, tarif pajak yang berlaku untuk wajib pajak bagi wajib badan adalah tarif 

progresif bertingkat lalu berubah dengan diberlakukannya UU No. 36 tahun 2008, 

maka wajib pajak badan dalam negri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% 

yang berlaku pada tahun 2009 dan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 

2010. Walaupun tarif pajak Corporate Tax di Indonesia sudah diturunkan menjadi 25%, 

namun tarif ini masih relatif tinggi apabila dibandingkan dengan negara tetangga 

ASEAN, sehingga banyak wajib pajak melakukan penghindaran pajak baik secara 

legal (tax avoidance) maupun secara illegal (tax evasion). 

Menurut Prebble et al. (2012) tax avoidance adalah tindakan mengambil 

keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan hukum yang ada untuk mengecilkan 

pajak terutang. Sifat tax avoidance yang sah menurut hukum membuat pemerintah 

tidak dapat menjatuhkan sanksi bahkan ketika ada indikasi skema tax avoidance akan 

dilakukan oleh perusahaan. Wang (2010) menyatakan tax avoidance adalah alat untuk 

melakukan tax saving dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya diberikan 

untuk negara kepada para pemegang saham agar nilai after tax perusahaan 

meningkat. Tax avoidance adalah salah satu contoh tax planning yang dapat dilakukan 

melalui proses pengelolaan laba. Walaupun tax avoidance merugikan negara karena 

menurunkan penerimaan, pemerintah tidak akan menjatuhkan sanksi karena secara 

hukum tidak ada yang dilanggar. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Agensi 

Teori keagenan merupakan salah satu cara untuk lebih memahami ekonomi 

informasi dengan memperluas satu individu menjadi dua individu yaitu agen dan 

principal. Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori ini menjelaskan hubungan antara 

agen (manajemen usaha) dan principal (pemilik usaha). Prahesty (2011) menyatakan 
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bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih 

(principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama 

principal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang 

terbaik. Masalah keagenan (agency problem) muncul dalam dua bentuk, yaitu antara 

pemilik perusahaan (principals) dengan pihak manajemen (agent), dan antara 

pemegang saham dengan pemegang obligasi. Tujuan normatif pengambilan 

keputusan keuangan yang menyatakan bahwa keputusan diambil untuk 

memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan, hanya benar apabila pengambilan 

keputusan keuangan (agent) memang mengambil keputusan dengan maksud untuk 

kepentingan para pemilik perusahaan (Husnan dan Pudjiastuti, 2012). 

2.2 Teori Atribusi 

 Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku individu (Fritz 

Heider, 1958). Ikhsan dan Ishak (2005) menyatakan bahwa perilaku individu dapat 

tercermin dari sikap dan karakteristik yang dimiliki individu sehingga dapat digunakan 

untuk memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Menurut 

(Robbins, 2011) teori atribusi merupakan perilaku yang ditimbulkan karena pengaruh 

internal atau eksternal Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang 

diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri yang terdiri dari sifat, 

motivasi, sikap-sikap tertentu, dan aspek internal yang lain. sedangkan faktor eksternal 

yang ikut menentukan perilaku individu dapat dipengaruhi oleh tekanan sosial atau 

keadaan tertentu yang memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 

2005). 

Teori Atribusi relevan untuk menjelaskan bahwa karakter eksekutif dan karakter 

suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Persepsi 

perusahaan untuk membuat keputusan demi kelangsungan dan keberhasilan 

perusahaan itu sendiri yang akan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. 

 

2.3 Penghindaran Pajak 

Tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk 

meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelamahan (loophole) 

peraturan perpajakan suatu negara. Menurut Lim (2011) mendefinisikan tax avoidance 

sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan 

yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Menurut Mortenson 

(2008) menyatakan bahwa tax avoidance berhubungan dengan proses pengelolaan 
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dalam perusahaan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan 

tetap melihat akibat pajak yang ditimbulkan bagi perusahaan. Secara keseluruhan tax 

avoidance adalah cara atau usaha wajib pajak mengurangi, menghindari, 

meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan tetap patuh pada undang-

undang perpajakan. Seperti disebutkan oleh  Guire at al (2011), bahwa manfaat dari 

adanya tax avoidance adalah untuk memperbesar tax saving yang berpotensi 

mengurangi pembayaran pajak sehingga akan meningkatkan cash flow. Pada 

penelitian ini, pengukuran pada penghindaran pajak dengan cash effective tax rate 

(CETR) yang digunakan oleh Dyreng et al (2010). Untuk menghitung CETR adalah 

dengan membagi pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak pada laporan 

arus kas perusahaan. 

2.4 Karakteristik Eksekutif 
Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin yang menduduki posisi teratas 

baik sebagai top eksekutif maupun top manajer, dimana setiap pimpinan memiliki 

karakter-karakter tertentu untuk memberikan arahan dalam menjalankan kegiatan 

usaha sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan (Pranata, 2014). Low 

(2006) menyebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan 

perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai risk taker dan risk averse. 

Eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam 

mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki 

penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi, (Maccrimon 

dan Wehrung, 1990). Berbeda dengan risk taker, eksekutif yang memiliki karakter risk 

averse adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani 

dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif risk averse jika mendapatkan peluang 

maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah (Low, 2006). Untuk mengetahui jenis 

karakter dan menilai seberapa berani eksekutif perusahaan mengambil resiko dapat 

dilakukan dengan melihat risiko perusahaan (corporate risk). Paligorova (2010) 

mengukur corporate risk menggunakan persamaan standar deviasi dari EBITDA 

(earning before income tax, depreciation and amortization) dibagi dengan total aset 

perusahaan. Tinggi rendahnya corporate risk akan menunjukkan kecondongan 

karakter eksekutif, risk taking atau risk averse. 

 

2.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan (size) diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan 
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besar kecilnya asset yang dimiliki (Ardyansah, 2014). Ukuran perusahaan umumnya 

dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah 

(medium firm), dan perusahaan kecil (small firm). Ukuran perusahaan merupakan 

cerminan potensi perusahaan dalam menghasilkan arus kas dan kemampuan untuk 

mengakses informasi yang lebih besar di masa yang akan datang. Pada penelitian ini, 

ukuran  perusahaan dilihat dari besarnya total aktiva yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Pengukuran dengan menggunakan total aktiva digunakan dengan alasan 

pengukuran dengan total aktiva dianggap lebih baik san stabil jika dibandingkan 

dengan pengukuran menggunakan total penjualan ataupun nilai pasar saham. 

Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan 

semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.  

 

2.6 leverage 

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan 

operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban 

tetap (fixed rate of return) yang disebut dengan bunga. Beban bunga yang ditanggung 

perusahaan dalam  pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak atau disebut dengan 

deductible expense. Sehingga perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajak 

dapat memilih pendanaan perusahaan dari hutang daripada ekuitas. Menurut Kurniasih 

dan Sari (2013) leverage menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang  

 

2.7 Profitabilitas 

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba yang sebesar-besarnya. 

Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari rasio profitabilitas, yang menunjukan 

kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari operasionalnya. Menurut 

Sudarmadji dan Sularto (2007) profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. Cara pengukuran yang 

digunakan dalam menghitung profitabilitas adalah dengan menggunakan Return on 

Asset (ROA). Walsh (2003) mengatakan return on total asset merupakan rasio yang 

mengukur seberapa baik manajemen menggunakan semua aktiva untuk menghasilkan 

surplus operasi. Return on total asset dipilih untuk menghitung profitabilitas karena 

dianggap paling menggambarkan profitabilitas perusahaan. 
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2.8 Pengembangan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu 

Perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak 

dengan memanfaatkan loopholes dalam ketentuan pajak agar laba yang dihasilkan 

maksimal. Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak bergantung pada individu 

eksekutif perusahaan. Menurut Low (2006) menyebutkan bahwa, dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai 

risk taker dan risk averse. Menurut Carolina et al (2014) menyatakan bahwa semakin 

eksekutif bersifat risk taker semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Sebaliknya 

semakin eksekutif yang bersifat risk averse semakin rendah tingkat penghindaran 

pajak. Budiman (2012) menyebutkan bahwa, jenis karakter individu (executive) yang 

duduk dalam manajemen perusahaan tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan 

(corporate risk) yang ada. Semakin tinggi adanya resiko perusahaan maka karakteristik 

risk taker semakin berperan di dalam perusahaan. Semakin eksekutif bersifat risk taker 

maka akan semakin tinggi aktivitas tingkat penghindaran pajak (tax avoidance) yang 

dilakukan perusahaan, sebaliknya jika tingkat resiko perusahaan semakin rendah 

maka eksekutif perusahaan bersifat risk averse  yang mencerminkan semakin 

berkurangnya aktivitas penghindaran pajak.  

Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dilakukan (Dyreng et al, 

2010), (Budiman, 2012) dan (calvin, 2015) menyimpulkan karakteristik eksekutif 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Akbar, 2015) dan (Ni Nyoman, 

2014) menyatakan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. 

 

H01: Karakteristik eksekutif tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak  

Ha1: Karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

 

Ukuran perusahaan merupakan cerminan potensi perusahaan dalam 

menghasilkan arus kas. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menentukan besar 

atau kecilnya perusahaan yang dalam penelitian ini ditunjukkan dengan total asset 

yang dimilikinya. Penelitian Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin 

besar perusahaan maka akan semakin rendah cash effective tax rate yang dimilikinya 

sehingga mencerminkan semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan 
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sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. 

Achmad et al (2007) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung 

melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari 

periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.  

Hipotesis ini juga didorong dengan adanya penelitian terdahulu menurut 

(Teguh, 2015), (Calvin, 2015) dan (mike campbell, 2015) bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh positif tetapi berbeda dengan hasil penelitian dari (Richardson dan 

Lanis, 2007) dan (Tommy, 2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki signifikansi kearah yang negatif. 

 

H02: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh  positif terhadap penghindaran  

pajak 

Ha2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

 

Rasio leverage dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Semakin besar utang 

maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang 

yang semakin besar. Biaya bunga yang semakin tinggi  akan memberikan pengaruh 

berkurangnya beban pajak perusahaan. oleh karena itu semakin tinggi rasio leverage, 

maka penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin rendah. Tingkat 

leverage yang tinggi akan mengakibatkan beban pajak yang rendah dimana biaya 

bunga yang ditimbulkan oleh pembiayaan dengan hutang merupakan biaya yang dapat 

dikurangkan dari pajak (tax deductible). Hal ini membuat perusahaan lebih memilih 

memanfaatkan keuntungan dari beban pajak yang ditimbulkan (Richardson dan Lanis, 

2007). Oleh karena itu, manajemen perusahaan tidak perlu melakukan tindakan 

penghindaran pajak karena adanya beban bunga yang tinggi sudah mengurangi 

besarnya beban pajak perusahaan. 

Hipotesis ini di dorong dengan adanya beberapa penelitian terdahulu yaitu 

menurut (Teguh, 2015) dan (Annisa, 2015) menyatakan leverage memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap tax avoidance, sedangkan menurut penelitian (Akbar, 2015), 

(Ngadiman, 2014), dan (Calvin, 2015) bahwa leverage memiliki pengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak.  

H03: Leverage tidak berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak  

Ha3: Leverage berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak  
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Profitabilitas diartikan sebagai rasio untuk mengukur keberhasilan pendapatan 

atau operasional perusahaan untuk jangka waktu tertentu (Weygandt et al 2013). 

Profitabilitas yang tinggi menunjukan laba atau keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan juga tinggi, laba yang tinggi menyebabkan perusahaan membayar pajak 

dengan jumlah yang lebih besar karena laba yang dihasilkan berbanding lurus dengan 

laba yang dibayarkan. Chen et al (2010) menyatakan perusahaan yang memiliki 

profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning 

yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Berdasarkan agency theory 

manajemen akan berusaha mengelola beban pajaknya secara maksimal agar tidak 

mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba 

perusahaan karena beban pajak perusahaan. 

Hipotesis penelitian ini juga didorong oleh beberapa penelitian yang terdahulu 

menurut (I Darmawan, 2014) dan (Subakti, 2012) bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian oleh (Kurniasih, 2010), dan 

(Chen et al, 2010) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh ke arah yang negatif 

terhadap penghindaran pajak. 

 

H04: Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

Ha4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

 

III. METODELOGI PENELITIAN 

 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan laporan 

keuangan pada periode tahun 2013 hingga 2015, pemilihan periode 2013 hingga 2015 

dikarenakan untuk meneliti perusahaan manufaktur industri barang konsumsi dengan 

tahun terbaru. Model sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling method dengan kriteria yang sudah dijelaskan pada bab tiga. Total sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 78 sampel. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran 

pajak yang hitung dengan tingkat Cash Effective Tax Rate (CETR). Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, karakteristik eksekutif yang di 

proksikan dengan tingkat resiko perusahaan, ukuran perusahaan yang di proksikan 

dengan Ln Total Aset, Leverage yang di proksikan dengan Debt to Assets Ratio, serta 

profitabilitas yang di proksikan dengan Return on Asset. 
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Analisis data yang menggunakan analisis regresi berganda ini menggunakan 

model yaitu: 

CETRit=α0+ β1RISKi,t + β2SIZEi,t + β3DRi,t + β4ROAi,t + e 

Keterangan: 

CETR  =  tax avoidance yang diukur dengan menggunakan proksi CETR 

α0  = konstanta 

β1, β2, β3, β4 = koefisien regresi 

RISKi,t  =  karakteristik eksekutif yang diproksikan dengan resiko 

SIZEi,t  =  ukuran perusahaan 

DRi,t  =  leverage 

e    =  Standard Error 

 

IV. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak.  Tingkat signifikansi karakteristik eksekutif menunjukan 

nilai probabilitas 0.0000 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5% dan koefisien regresi 

dari variabel karakteristik eksekutif (RISK) menunjukan nilai 0.346475. hal tersebut 

menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif (RISK) berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak.  

eksekutif perusahaan yang memiliki karakter risk taker akan lebih berani dalam 

mengambil keputusan yang memiliki tingkat resiko yang tinggi sehingga perusahaan 

yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil 

keputusan bisnis dan bisanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, 

posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Dengan demikian mereka 

harus mampu mendatangkan cash flow yang tinggi pula. Menurut Carolina et al (2013) 

yang menguji hubungan karakteristik eksekutif dengan penghindaran pajak pada 

perusahaan yang menyimpulkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian tersebut berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Stella & Elisa (2014) dan Judi (2012) yang menyatakan 

bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 
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Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Tingkat signifikansi ukuran perusahaan (SIZE) 

menunjukan nilai probabilitas sebesar 0.0454 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5% 

dan koefisien regresi dari ukuran perusahaan (SIZE) menunjukan nilai 0.027417. hal 

tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak. Pengaruh positif terhadap ukuran perusahaan menunjukan bahwa 

semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran 

pajak perusahaan. 

 perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya 

untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Manajer perusahaan besar 

cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang 

dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang 

dilaporkan. Perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih 

banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan 

penghindaran pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Hasil penelitian ini serupa dengan hasil 

penelitian (Budiman & setiyono, 2012), Adelina (2012) dan Teguh (2015) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Jati 

(2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak, berbeda dengan hasil penelitian ini. 

 

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa leverage berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. Tingkat signifikansi leverage (DR) menunjukan nilai sebesar 

0.0024 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel 

leverage menunjukan nilai -0.368449. hal tersebut menunjukkan bahwa leverage (DR) 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pengaruh negative terhadap 

leverage menunjukan bahwa semakin tinggi rasio leverage maka akan semakin 

rendah tingkat penghindaran pajak. 

 Semakin tinggi nilai dari rasio leverage berarti semakin tinggi jumlah 

pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin 

tinggi pula biaya bunga yang timbul. Dengan adanya biaya bunga yang semakin 

tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya laba sebelum pajak perusahaan, 

maka hal tersebut memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan yang 
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semakin rendah. sehingga pihak manajemen tidak perlu melakukan perencanaan 

pajak untuk meminimalkan beban pajaknya karena pendanaan dengan hutang 

telah mengurangi beban pajak perusahaan.Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Richardson dan Lanis (2007), Calvin (2015) yang menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2012), dan Teguh (2015) yang 

menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa leverage memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap penghindaran pajak. 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak 

profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tingkat signifikansi 

profitabilitas (ROA) menunjukan nilai sebesar 0.0015 atau lebih kecil dari nilai 

signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel profitabilitas (ROA) menunjukan nilai 

-0.499833. hal tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak. Pengaruh negative terhadap profitabilitas menunjukan 

bahwa jika ROA mengalami peningkatan maka akan semakin rendahnya tingkat 

penghindaran pajak. 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba meningkat maka laba 

operasional perusahaan juga akan meningkat dan nilai pajak juga meningkat, 

pengaruh yang negatif apabila laba meningkat penghindaran pajak menurun hal ini 

disebabkan oleh perusahaan tidak melakukan tindakan efisiensi dalam 

pembayaran pajaknya karena perusahaan mampu dalam mengatur pendapatan 

dan pembayaran pajaknya. Hal tersebut terjadi karena tingginya nilai ROA akan 

dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang 

optimal sehingga kecenderungan melakukan aktivitas penghindaran pajak akan 

mengalami penurunan. Perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi tinggi akan 

mendapatkan tax subsidy berupa tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan 

dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah (Meilinda & 

Cahyonowati, 2013). Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Kurniasih (2010) 

yang menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. Berbeda dengan penelitian Annisa (2015) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel karakteristik eksekutif, 

ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan manufaktur industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Berdasarkan analisis penelitian ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Karakteristik eksekutif (RISK) berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak. Semakin karakter eksekutif bersifat risk taker yaitu eksekutif yang berani 

mengambil resiko maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang 

dilakukan perusahaan. 

2. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak. H02 dalam penelitian ini diterima. 

3. Variabel Leverage (DR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ha3 

dalam penelitian ini diterima. 

4. Variabel profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

penghindaran pajak. Ha4 dalam penelitian ini diterima. 

Adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur pada sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

periode penelitian pada tahun 2013-2015 

2. Nilai Adusted R-Square yang rendah menunjukan bahwa masih banyak 

variabel lain yang belum digunakan dalam mempengaruhi penghindaran pajak 

seperti corporate governace, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional 

dan lain-lain. 

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya karakteristik eksekutif, 

ukuran perusahaan, leverage¸dan profitabilitas. 

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat melakukan tax planning yang lebih baik 

agar dapat mengendalikan efisiensi jumlah pajak yang akan diberikan kepada 

pemerintah seperti melakukan tax avoidance (penghindaran pajak) baik dari 

segi pendapatan maupun biaya – biaya yang dapat dikurangi sebagai beban 

pajak (tax deducted). 

2. Perusahaan memberikan pelatihan  kepada sumber daya manusia dalam 

perusahaan mengenai Undang – Undang perpajakan terbaru agar karyawan 
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dapat melakukan tax palnning dengan baik dan dapat membedakan 

pendapatan maupun beban yang termasuk dalam deducted maupun non 

deducted. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya, 

karena penelitian ini hanya memiliki adjusted R2 sebesar 31,6467% maka 

masih banyak faktor yang dapat berkontribusi dalam mempengaruhi 

penghindaran pajak yang belum diteliti seperti corporate governance, 

kepemilikan institusi, sales growth, kompensasi rugi fiskal, dan sebagainya. 

4. Proksi yang digunakan dalam meneliti penghindaran pajak hanya 

menggunakan cash effective  tax rate (CETR), sehingga hanya melihat 

penghindaran pajak hanya dari satu sudut pandang. Bagi penelitian berikutnya 

diharapkan menggunakan proksi lainnya untuk melihat penghindaran pajak 

dalam beberapa sudut pandang. 

5. Sampel perusahaan hanya perusahaan manufaktur industri barang konsumsi, 

untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh sektor 

perusahaan yang ada untuk meneliti penghindaran pajak. 
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LAMPIRAN 1 

Data Karakteristik Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan 
Likuiditas 

NO
. 

PERUSAHAAN TAHUN 
CASH 
ETR 

RISK SIZE DR ROA 

1 AISA 2013 0,05713 0,08954 29,24462 0,53060 0,06906 

  AISA 2014 0,07469 0,06568 29,62896 0,51370 0,05125 

  AISA 2015 0,13388 0,05523 29,83500 0,56220 0,04125 

2 CEKA 2013 0,27178 0,21110 27,69833 0,50611 0,06083 

  CEKA 2014 0,34554 0,16776 27,88112 0,58140 0,05193 

  CEKA 2015 0,19632 0,20233 28,02699 0,56933 0,07171 

3 DLTA 2013 0,27924 0,41103 27,49484 0,22870 0,30996 

  DLTA 2014 0,26575 0,38108 27,62846 0,23765 0,28924 

  DLTA 2015 0,27672 0,24098 27,66863 0,28174 0,18496 

4 ICBP 2013 0,30882 0,13858 30,69489 0,40267 0,10439 

  ICBP 2014 0,32121 0,13765 30,85108 0,41732 0,10285 

  ICBP 2015 0,29677 0,15096 30,91045 0,48304 0,11006 

5 INDF 2013 0,42257 0,05976 31,98892 0,50862 0,04375 

  INDF 2014 0,47832 0,07366 32,08627 0,53212 0,06075 

  INDF 2015 0,57029 0,05403 32,15098 0,53043 0,04039 

6 MLBI 2013 0,21913 0,88486 28,20884 0,44587 0,65720 

  MLBI 2014 0,31518 0,48335 28,43349 0,75178 0,35628 

  MLBI 2015 0,27075 0,32157 28,37336 0,53516 0,23653 

7 ROTI 2013 0,26458 0,11566 28,23133 0,56804 0,08669 

  ROTI 2014 0,29032 0,11795 28,39318 0,55195 0,08800 

  ROTI 2015 0,30170 0,13977 28,62661 0,56083 0,09997 

8 SKBM 2013 0,10329 0,15735 26,93317 0,59585 0,11708 

  SKBM 2014 0,30839 0,16898 27,19952 0,51056 0,13720 

  SKBM 2015 0,45558 0,07015 27,36247 0,54991 0,05252 

9 SKLT 2013 0,35291 0,07390 26,43366 0,53757 0,03788 

  SKLT 2014 0,27784 0,09271 26,52712 0,53746 0,04970 

  SKLT 2015 0,56442 0,09155 26,65580 0,59682 0,05321 

10 STTP 2013 0,21896 0,09789 28,01632 0,52782 0,07801 

  STTP 2014 0,31795 0,09951 28,16177 0,51912 0,07272 

  STTP 2015 0,22078 0,12177 28,28312 0,47446 0,09674 

11 GGRM 2013 0,25651 0,11692 31,55833 0,42060 0,08634 

  GGRM 2014 0,32915 0,12377 31,69526 0,42926 0,09267 
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  GGRM 2015 0,35194 0,13598 31,78215 0,40150 0,10161 

12 HMPS 2013 0,25176 0,52946 30,94173 0,48348 0,39477 

  HMPS 2014 0,29179 0,48337 30,97673 0,42439 0,35873 

  HMPS 2015 0,27448 0,36655 31,26889 0,35771 0,27264 

13 RMBA 
2013 

-
0,10419 

-
0,14051 29,85370 0,90448 

-
0,11288 

  RMBA 
2014 

-
0,14381 

-
0,17031 29,95835 1,13627 

-
0,22230 

  RMBA 
2015 

-
0,21483 

-
0,15304 30,17005 1,24857 

-
0,12935 

14 WIIM 2013 0,19490 0,29477 27,83723 0,36424 0,10767 

  WIIM 2014 0,41723 0,27250 27,91838 0,35898 0,08426 

  WIIM 2015 0,23258 0,32069 27,92570 0,29716 0,09763 

15 DVLA 2013 0,33211 0,14706 27,80926 0,24731 0,10526 

  DVLA 2014 0,45980 0,08601 27,84713 0,23669 0,06574 

  DVLA 2015 0,24416 0,10495 27,95040 0,29264 0,07840 

16 INAF 
2013 

-
0,13326 

-
0,04858 27,89156 0,55193 

-
0,04179 

  INAF 2014 0,38697 0,00622 27,85398 0,52975 0,00115 

  INAF 2015 0,00809 0,00924 28,05871 0,61355 0,00428 

17 KAEF (x) 2013 0,24103 0,11298 28,55318 0,40510 0,08575 

  KAEF 2014 0,14587 0,11419 28,73388 0,42874 0,08558 

  KAEF 2015 0,20167 0,10448 28,80543 0,42461 0,07817 

18 KLBF 2013 0,25302 0,22727 30,05754 0,24870 0,17487 

  KLBF 2014 0,23506 0,22233 30,15188 0,21506 0,17064 

  KLBF 2015 0,25745 0,19866 30,24816 0,20138 0,15024 

19 MERK 2013 0,29052 0,28235 27,26997 0,26505 0,25173 

  MERK 2014 0,35096 0,28617 27,29778 0,22734 0,25324 

  MERK 2015 0,28943 0,30225 27,18730 0,26199 0,22216 

20 PYFA 2013 0,20690 0,36002 25,88833 0,46237 0,03539 

  PYFA 2014 0,44061 0,38716 25,87400 0,43731 0,01542 

  PYFA 2015 0,35257 0,47678 25,79814 0,46717 0,01930 

21 SQBB 2013 0,25616 0,47380 26,76635 0,17602 0,35500 

  SQBB 2014 0,26708 0,47936 26,85308 0,19696 0,35878 

  SQBB 2015 0,30150 0,42827 26,86321 0,23700 0,32370 

22 TSPC 2013 0,55146 0,28959 29,31889 0,28569 0,11807 

  TSPC 2014 0,57590 0,27751 29,35249 0,26112 0,10447 

  TSPC 2015 0,64698 0,25590 29,46914 0,30989 0,08421 

23 ADES 2013 0,08318 0,53747 26,81246 0,39968 0,12619 

  ADES 2014 0,24060 0,49192 26,94384 0,41918 0,06177 

  ADES 2015 0,28722 0,42748 27,20519 0,49731 0,05027 

24 UNVR 2013 0,25229 0,53631 30,22240 0,68125 0,40100 

  UNVR 2014 0,23451 0,55513 30,28993 0,66763 0,41502 

  UNVR 2015 0,24403 0,49774 30,38659 0,69311 0,37202 
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25 KICI 2013 0,17904 0,56568 25,31125 0,24741 0,07548 

  KICI 2014 0,35657 0,53233 25,33165 0,32267 0,05011 

  KICI 
2015 

0,86767 1,84014 25,61985 0,30232 
-

0,09714 

26 CINT 2013 0,20339 0,21295 26,29510 0,29591 0,16033 

  CINT 2014 0,30234 0,13287 26,63727 0,19840 0,06855 

  CINT 2015 0,31003 0,17140 26,67080 0,27694 0,07700 

 

LAMPIRAN 2 

Hasil Statistik Deskriptif 

 CASHETR RISK SIZE DR ROA 
 Mean  0.277452  0.253101  28.47618  0.448213  0.125696 
 Median  0.275600  0.185027  28.04285  0.433285  0.086519 
 Maximum  0.867673  1.840140  32.15098  1.248573  0.657201 
 Minimum -0.214834 -0.170309  25.31125  0.176016 -0.222302 
 Std. Dev.  0.165827  0.264179  1.769841  0.192423  0.138754 
 Skewness  0.019190  2.931595  0.363186  1.507245  1.000069 
 Kurtosis  5.670490  18.05809  2.257786  7.130790  5.124613 

      
 Jarque-Bera  23.18222  848.6502  3.505116  84.98938  27.67222 
 Probability  0.000009  0.000000  0.173330  0.000000  0.000001 

      
 Sum  21.64122  19.74190  2221.142  34.96061  9.804281 
 Sum Sq. Dev.  2.117400  5.373866  241.1900  2.851048  1.482452 

      
 Observations  78  78  78  78  78 
      

 

Hasil Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2013 2015
Observations 78

Mean       0.001176
Median  -0.005391
Maximum  0.412547
Minimum -0.334481
Std. Dev.   0.133350
Skewness   0.196889
Kurtosis   3.547615

Jarque-Bera  1.478565
Probability  0.477456
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Hasil Uji Autokorelasi 

Dependent Variable: CASHETR   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 08/25/16   Time: 10:00   
Sample: 2013 2015   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 27   
Total panel (unbalanced) observations: 78  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.364167 0.375553 -0.969682 0.3354 
RISK 0.346475 0.066165 5.236540 0.0000 
SIZE 0.027417 0.013467 2.035826 0.0454 
DR -0.368449 0.117187 -3.144106 0.0024 

ROA -0.499833 0.151248 -3.304724 0.0015 
     
     
 Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     

Cross-section random 0.101161 0.5527 
Idiosyncratic random 0.091004 0.4473 

     
     
 Weighted Statistics   
     
     

R-squared 0.351975     Mean dependent var 0.128863 
Adjusted R-squared 0.316467     S.D. dependent var 0.112908 
S.E. of regression 0.093506     Sum squared resid 0.638260 
F-statistic 9.912513     Durbin-Watson stat 2.288111 
Prob(F-statistic) 0.000002    

     
     
 Unweighted Statistics   
     
     

R-squared 0.353292     Mean dependent var 0.277452 
Sum squared resid 1.369339     Durbin-Watson stat 1.066507 

           

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: LOG(RESID2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/25/16   Time: 01:07   
Sample: 2013 2015   
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Periods included: 3   
Cross-sections included: 27   
Total panel (unbalanced) observations: 78  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RISK -0.013891 0.013560 -1.024414 0.3090 

SIZE -0.001705 0.001892 -0.901379 0.3704 
DR 0.034542 0.017428 1.982012 0.0512 

ROA -0.044032 0.025480 -1.728074 0.0882 
C 0.059688 0.052969 1.126842 0.2635 
     
      

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 4.330387 (26,47) 0.0000 

Cross-section Chi-square 95.351949 26 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: CASHETR   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/09/16   Time: 19:23   
Sample: 2013 2015   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 27   
Total panel (unbalanced) observations: 78  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RISK 0.283181 0.069895 4.051517 0.0001 

SIZE 0.021501 0.009752 2.204779 0.0306 
DR -0.409681 0.089828 -4.560714 0.0000 

ROA -0.327207 0.131335 -2.491395 0.0150 
C -0.181744 0.273023 -0.665672 0.5077 
     
     R-squared 0.375803     Mean dependent var 0.277452 

Adjusted R-squared 0.341601     S.D. dependent var 0.165827 

S.E. of regression 0.134555     Akaike info criterion 
-

1.111727 

Sum squared resid 1.321674     Schwarz criterion 
-

0.960656 

Log likelihood 48.35737     Hannan-Quinn criter. 
-

1.051251 
F-statistic 10.98757     Durbin-Watson stat 1.139884 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Hasil Uji Hausman 

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

     
     

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

     
     Cross-section random 8.635523 4 0.0709 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     RISK 0.344330 0.346475 0.001921 0.9610 

SIZE 0.189623 0.027417 0.009868 0.1025 
DR -0.193629 -0.368449 0.041971 0.3935 

ROA -0.640565 -0.499833 0.043201 0.4983 
     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: CASHETR   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/11/16   Time: 17:57   
Sample: 2013 2015   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 27   
Total panel (unbalanced) observations: 78  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -5.042141 2.847633 -1.770643 0.0831 

RISK 0.344330 0.079363 4.338692 0.0001 
SIZE 0.189623 0.100245 1.891606 0.0647 
DR -0.193629 0.236016 -0.820405 0.4161 

ROA -0.640565 0.257054 -2.491947 0.0163 
     
      Effects Specification   
     
     

Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.816171     Mean dependent var 0.277452 

Adjusted R-squared 0.698834     S.D. dependent var 0.165827 
S.E. of regression 0.091004     Akaike info criterion -1.667522 
Sum squared resid 0.389239     Schwarz criterion -0.730881 
Log likelihood 96.03334     Hannan-Quinn criter. -1.292567 
F-statistic 6.955756     Durbin-Watson stat 3.585866 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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