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ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah profitabilitas, 
leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 
manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, jenis penelitian explanatori dan 
teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini 
perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama 5 (lima) tahun periode penelitian yaitu tahun 2015-2019 dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 9 (Sembilan) perusahaan yang 
memenuhi kriteria sampel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan. Sedangkan variable dependennya adalah 
tax avoidance. Uji analisis yang digunakan penelitian ini adalah analisis regresi data panel 
dengan menggunakan program Eviews versi 9.0. Secara parsial, hasil penelitian 
menunjukkan variable profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax 
avoidance, hal ini menunjukkan bahwa pada perusahaan sektor industri barang konsumsi 
adanya ROA dan size yang tinggi mengindikasikan adanya penghindaran pajak (tax 
avoidance), sedangkan variable ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax 
avoidance, hal ini berarti bahwa pada perusahaan sektor barang konsumsi dengan nilai DER 
yang tinggi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidande), secara 
simultan hasil penelitian menunjukkan variable profitabiltas, leverage dan ukuran 
perusahaan  berpengaruh terhadap tax avoidance. 
 
Kata Kunci : Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Tax Avoidance 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan.tahunan 

pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012, pendapatan negara yaitu.hak 

pemerintah.pusat yang diakui. sebagai penambah. kekayaan bersih yang terdiri atas 

penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. 

Sedangkan. belanja. negara yaitu. kewajiban pemerintah pusat yang diakui 

sebagai.pengurangan nilai.kekayaan bersih yang terdiri atas.belanja pemerintah.pusat 

dan.transfer ke daerah. Oleh sebab itu pajak sangatlah penting karena salah satu 

sumber penerimaan negara terbesar dan merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh 

rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah seperti 

pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat umum.  

Pajak digunakan. sepenuhnya untuk keperluan negara. bagi kemakmuran dan 

kesejahteraan. rakyat. Jadi, selain. jasa timbal balik bersifat.tidak langsung, 

pemungutan pajak dilakukan berdasarkan norma-norma hukum dan. bersifat 

memaksa sehingga penolakan untuk membayar pajak atau. menghindarinya pada 

umumnya termasuk pelanggaran.hukum. Oleh karena itu, setiap rakyat wajib 

membayarkan pajak sesuai dengan aturannya. Pajak selalu mengalami perkembangan 

yang harus diurus.dengan baik. Bagi perusahaan, pajak adalah biaya atau beban yang 

akan mengurangi laba bersih.  

Usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami kendala, 

salah satunya adanya aktivitas penghindaran pajak atau disebut tax avoidance yang 

dilakukan para wajib pajak pribadi maupun badan. Tax avoidance banyak dilakukan 

perusahaan karena tax avoidance adalah usaha pengurangan pajak, tetapi tetap 

mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan 

potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam 

peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh 

pimpinan perusahaan. Dyreng, S.D., Hanlon, M., & Maydew (2010) menyimpulkan 

bahwa.individu (Top.Executive) dalam suatu perusahaan memiliki pengaruh.terhadap 

penghindaran pajak perusahaan.  

Menurut Direktorat Jendral Pajak, banyak cara wajib pajak dalam menghindari 

pajak, antara lain yaitu melakukan pinjaman ke bank dengan nominal yang besar tetapi 

pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan 

tidak berkembang dan membuat keuntungan  tidak bertambah. 
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Beberapa penelitian sebelumnya mencoba menghubungkan faktor kondisi 

keuangan perusahaan terhadap tax avoidance, diantaranya memfokuskan pada 

profitabilitas. profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja suatu 

perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Rosa 

Dewinta & Putu Ery Setiawan, (2016) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wirna Yola Agusti  (2014) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

Kemudian memfokuskan pada leverage, menurut Diana (2018), rasio leverage 

digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi 

semua kewajiban finansial jangka panjang. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Hasan 

(2020) menunjukan bahwa leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ida Ayu Rosa Dewinta & Putu Ery Setiawan, 

2016) mengatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.  

Ukuran Perusahaan merupakan dugaan sebab adanya upaya dari tax avoidance. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta & Putu Ery Setiawan (2016) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Almaidah, Titisari, & 

Nurlaela (2017), bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, menunjukkan hasil 

yang tidak konsisten atas berbagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (tax 

avoidance). Maka perlu dilakukan penelitian kembali faktor faktor yang dapat 

mempengarugi penghindaran pajak (tax avoidance), selanjutnya perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh profitabilitas berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance), apakah terdapat pengaruh leverage 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance), apakah terdapat pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 

1.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance 

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap tax avoidance  

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance  
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Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak antara 

lain : 

1. Bagi Pemerintah 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah 

dalam membuat kebijakan terutama terkait penyusunan peraturan maupun 

kebijakan tentang perpajakan.  

2. Bagi Masyarakat Umum 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pengetahuan mengenai cara 

mengukur adanya praktik tax avoidance dan pengetahuan bahwa tax avoidance 

dipandang sebagai risiko investasi sehingga dapat membantu para manajer 

perusahaan untuk mengambil keputusan ataupun mempertimbangkan kembali 

keputusan terkait tax avoidance. Dan dapat menjadi bahan pertimbangan atau 

evaluasi mengenai faktor yang menjadi penyebab tax avoidance.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberi tambahan 

pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji 

topik–topik yang berkaitan dengan pengukuran mengenai pengaruh-pengaruh 

terhadap tax avoidance. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengindaran pajak (tax 

avoidance)? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengindaran pajak (tax avoidance)  

3. Apakah suatu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengindaran pajak 

(tax avoidance) 
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BAB II  

KAJIAN LITERATUR 

 

2.1. Landasan Teori 

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku yang 

direncanakan, middle theory adalah teori keagenan  

2.1.1. Teori Perilaku Yang Direncanakan (Theory of Planned Behavior)  

Menurut Ajzen (2012:445) Theory of Planned Behavior menjelaskan perilaku 

yang ditentukan oleh individu yang timbul karena ada minat untuk berperilaku. 

Terdapat tiga faktor perilaku dengan minat untuk berperilaku, yaitu : 

1. Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu terhadap hasil dari suatu 
perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. 

2. Normative beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan 
motivasi untuk memenuhi harapan tersebut 

3. Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang 
mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya 
mengenai seberapa kuat hal yang mendukung menghambat perilaku tersebut 
(perceived power). 
 

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak lepas dari teori perilaku 

yang direncanakan. Teori ini membantu mendeskripsikan perilaku penghindaran pajak 

perusahaan yang direncanakan. Theory oh Planned behavior mendeskripsikan perilaku 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Hal tersebut berhubungan 

dengan kesadaran wajib pajak yaitu akan memiliki keyakinan pada pentingnya 

membayar hutang pajak yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan 

dalam suatu negara. 

 

2.1.2. Teori Sinyal (Signaling Theory)  

Menurut Brigham dan   Hauston (2014:184) isyarat atau signal adalah suatu 

tindakanxyang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang 

bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan.                                                                                                                                                                    Sinyal ini berupa informasi 

mengenai apa yang   sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan 

keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang 

penting karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. 

Informasi tersebut penting bagi investor dan  pelaku bisnis karena informasi pada 

hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaaan masa 

lalu,  saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan 

bagaimana efeknya pada perusahaan.  
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Menurut Arifin dalam Naibaho, 2013:12. Teori ini tersusun dari asumsi adanya 

asymmetric information antara manajer dan pemegang saham. Asymmetric 

information merupakan keadaan dimana para investor tidak memiliki cukup informasi 

mengenai prospek perusahaan, sedangkan pihak manajemen memiliki banyak 

informasi mengenai prospek perusahaan. Atma Hayat, et al (2018) menyatakan jika 

manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik, dan karenanya ingin 

agar saham meningkat, ia ingin mengkomunikasikan hal tersebut ke investor. Dengan 

demikian perusahaan dengan prospek yang menguntungkan apabila laba yang 

dilaporkan oleh perusahaan meningkat maka dapat dikategorikan sebagai signal yang 

baik karena mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Sebaliknya apabila laba 

yang dilaporkan menurun maka perusahaan berada dalam kondisi tidak baik sehingga 

dianggap sebagai signal yang buruk.  

 

2.1.3. Tax avoidance (Penghindaran Pajak) 

Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di Amerika Serikat) 

merumuskan tax avoidance sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. 

Lebih lanjut, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

mendeskripsikan tax avoidance adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, 

meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (the letter of the law), namun 

sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan 

perpajakan (the spirit of the law). 

Ronen Palan (2008) menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai tax 

avoidance apabila melakukan salah satu tindakan berikut : 

 Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya 

terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak; 

 Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang 

diumumkan dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh; 

 Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak. 

 

Menurut James Kessler pengertian tax avoidance dibagi menjadi 2 jenis, yakni 

penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance) dan penghindaran 

pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptabel tax evasion). 

Penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance) memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

 Memiliki tujuan usaha yang baik 

 Bukan semata-mata untuk menghindari pajak 
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 Sesuai dengan spirit & intention of parliament (pembuat Undang-Undang) 

 Tidak melakukan tranksaksi yang direkayasa 

Sementara itu, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (unacceptabel tax 

evasion) memiliki karakteristik sebagai berikut: 

 Tidak memiliki tujuan usaha yang baik 

 Semata-mata untuk menghindari pajak 

 Tidak sesuai dengan spirit & intention of parliament parliament (pembuat 

Undang-Undang) 

 Adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian 

 

2.1.4. Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2014), Profitabilitas menunjukan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba.  

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan 

perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas dapat melihat kinerja keuangan 

perusahaan Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu 

perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan 

pendapatan investasi. 

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan adalah 

dengan menggunakan ROA (Return On Assets), karena ROA menunjukkann efektifitas 

perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, 

investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. Semakin 

tinggi ROA maka akan memberikan efek terhadap penjualan saham, artinya laba 

perusahaan akan meningkat. 

 

2.1.5. Leverage 

Menurut Kasmir (2014:153), leverage adalah rasio solvabilitas atau leverage 

ratio merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktivitas 

perusahaan dibiayai dengan utang. 

Menurut Diana (2018), rasio leverage atau solvabilitas digunakan untuk 

mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban 

finansial jangka panjang. Solvabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan 

baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan yang 
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memiliki aset atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua liabilitas-liabilitasnya 

disebut solvable, sedangkan yang tidak disebut insolvable. Perusahaan yang solvable 

belum tentu likuid, begitu juga sebaliknya yang insolvable belum tentu likuid. Terdapat 

beberapa jenis rasio solvabilitas antara lain yaitu Total Debt to Assets Ratio dan Total 

Debt to Equity Ratio. 

2.1.6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur bagi suatu perusahaan untuk 

menentukan kapasitas perusahaan yang dimilikinya, apakah termasuk perusahaan 

besar atau kecil. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat keseluruhan total 

aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut.   

Menurut Riyanto (2013), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan 

dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Pengelompokan 

perusahaan atas dasar skala operasi (besar dan operasi) dapat dipakai oleh investor 

sebagai salah satu variabel dalam menentukan keputusan.  

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

Pengaruh antara Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax 

Avoidance. 

 

 

  

 

                                                                    

 

                                                                       

PROFITABILITAS 
(X1) 

LEVERAGE 
(X2) 

UKURAN PERUSAHAAN 
(X3) 

TAX AVOIDANCE 
(X1) 

H1 

H2 

H3 
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2.3. Hipotesis 

2.3.1. Hubungan Profitabilitas dengan Tax avoidance 

Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus 

mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. 

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi 

dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Penyebabnya 

adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya 

penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 

1 tentang pajak penghasilan menjelaskan bahwa pajak penghasilan dibebankan 

kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. 

Profitabilitas menunjukan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan ROA (return on asset). Semakin tinggi 

return on asset maka semakin baik (semakin besar laba yang diperoleh perusahaan) 

dan sebaliknya. Jika semakin tinggi tingkat ROA maka laba perusahaan semakin tinggi 

sehingga pajak yang dibebankan perusahaan akan semakin tinggi, oleh sebab itu 

perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Dengan demikian dalam 

penelitian ini diajukan hipotesis 

H1 : Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance 

 

2.3.2. Hubungan Leverage dengan Tax avoidance 

Menurut Kasmir (2014:153), leverage adalah rasio solvabilitas atau leverage ratio 

merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan 

dibiayai dengan utang. 

Penggunaan leverage dapat menimbulkan beban dan risiko bagi perusahaan, 

apalagi jika keadaan perusahaan sedang memburuk. Disamping perusahaan harus 

membayar beban bunga yang semakin membesar, kemungkinan perusahaan 

mendapat penalty dari pihak ketiga pun bisa terjadi. Jika semakin tinggi beban bunga 

yang ditanggung perusahaan dan tingginya risiko yg diterima perusahaan, artinya tax 

avoidance semakin kecil kemungkinan dapat terjadi, karena kewajiban perusahaan 

terhadap utangnya sudah membesar. Semakin besar utang perusahaan maka beban 

pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan 

pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh 

karena itu makin tinggi tarif bunga akan makin besar keuntungan yang diperoleh 

perusahaan dari penggunaan utang tersebut. Manfaat yang ditimbulkan dari 

penghematan pajak akibat adanya bunga membawa implikasi meningkatnya 

penggunaan utang perusahaan.  

Ozkan (2001) dan Suyanto (2012) memberikan bukti bahwa perusahaan yang 

memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. 
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Dengan sengajanya perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak maka dapat 

disebutkan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Dengan 

demikian dalam penelitian ini diajukan hipotesis      

H2 : Terdapat pengaruh leverege terhadap tax avoidance 

 

2.3.3. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Tax avoidance 

Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset 

yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika 

dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Laba yang besar dan 

stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran 

pajak (tax avoidance) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang 

besar pula. Perusahaan berskala kecil tidak dapat mengelola beban pajaknya secara 

optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim. Dengan demikian dalam 

penelitian ini diajukan hipotesis 

H3 : Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan dalam sektor 

industri barang konsumsi (consumer goods industry) yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2015-2019. Pada sektor industri barang konsumsi terdapat 

beberapa sub sektor yaitu, sub sektor makanan dan minuman, rokok, farmasi, 

kosmetik, barang keperluan rumah tangga, dan peralatan rumah tangga. Alasan 

memilih perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sebagai populasi 

karena berdasarkan artikel kompas.com, sektor manufaktur menjadi sektor 

penyumbang pajak terbesar pada semester I tahun 2019 sebesar Rp 160,62 trilliun. 

Sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang 

dimiliki oleh sebuah populasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode purposive 

sampling. Metode purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel 

penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang 

diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono, 2010). Kriteria-kriteria dalam 

pengambilan sampel secara purposive sampling dalam penelitian ini yaitu : 1) 

Perusahaan manufaktur yang ter-listed di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019, 

2) Perusahaan yang tidak delisting atau keluar dari BEI selama periode pengamatan. 3) 

Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah, agar kriteria pengukuran nilai mata 

uangnya sama. 4) Perusahaan dengan nilai laba yang positif agar tidak mengakibatkan 

nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) terdistorsi. 5) Memiliki data perusahaan yang 

lengkap berupa annual report sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Berdasarkan 

kriteria sampel diatas, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 9 Perusahaan 

selama periode 2015 hingga 2019. 

 

2.3. Operasional Variabel 

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang diuji, maka variable dalam 

penelitian ini adalah :  
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        Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian 

No. Variabel Pengukuran Skala 

A Variabel Dependen  

1 Tax Avoidance 𝐶𝐸𝑇𝑅 =
𝐾𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
 

 

Rasio 

B Variabel Independen  

1 Profitabilitas 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

 

Rasio 

2 Leverage 𝐷𝐸𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

 

Rasio 

3 Ukuran Perusahaan 𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝐿𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡) 

 
Rasio 

 

3.3. Rancangan Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan adalah, statistik deskriptif, analisis regresi data 

panel, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan Uji T dan uji F dengan 

pengolahan data menggunakan software Eviews versi 9 untuk memperoleh gambaran 

yang menyeliruh mengenai hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1  Statistik Deskriptif 

 

          Y 

TAX AVOIDANCE 

X1 

PROFITABILITAS 

X2 

LEVERAGE 

X3 

UKURAN 

PERUSAHAAN 

 Mean  0.531590  0.127591  0.868877  11.31497 

 Median  0.256737  0.098879  0.642583  12.51022 

 Maximum  5.725657  0.446758  2.909487  13.30674 

 Minimum  0.071338  0.000866  0.186446  7.196727 

 Std. Dev.  0.925602  0.102472  0.685263  2.147362 

 Skewness  4.473392  1.775370  1.490514 -0.778562 

 Kurtosis  24.14110  5.331718  4.512330  1.970279 

     

 Jarque-Bera  988.1082  33.83375  20.95063  6.534302 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000028  0.038115 

     

 Sum  23.92155  5.741586  39.09945  509.1735 

 Sum Sq. Dev.  37.69655  0.462018  20.66175  202.8911 

     

 Observations  45  45  45  45 

                   Sumber: Data Output penulis pada program Eviews 9 

Berdasarkan pada pengamatan dari tabel 4.1 analisis deskriptif diatas menunjukkan 

bahwa: 

a) Jumlah pengamatan terhadap 9 sampel perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019 (5 Tahun) 

dengan 1 variabel dependen yakni Tax Avoidance (Y) dan terdiri dari 3 sub variabel 

independen yakni Profitabilitas (X1), Leverage (x2), dan Ukuran Perusahaan (X3) 

sehingga total pengamatan (Observasi) dalam penelitian ini adalah 9 x 5 = 45 

pengamatan. 

b) Hasil analisis Variabel Tax avoidance (Y) dapat dideskripsikan bahwa, secara 

statistic memiliki nilai terendah sebesar 0,071338 yang diperoleh dari Kino 

Indonesia Tbk. (KINO) pada tahun 2015 dan nilai tertinggi  5.725657 yang 

diperoleh dari Kimia Farma Tbk. (KAEF) di tahun 2019. Adapun nilai rata-rata 

(mean) sampel dengan 45 pengamatan, diperoleh sebesar 0.531590, dan nilai 

standar deviasi variabel tax avoidance sebesar 0.925602.  
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c) Variabel Profitabilitas memiliki nilai terendah sebesar 0.000866 yang diperoleh 

dari Kimia Farma Tbk. (KAEF) di tahun 2019 dan nilai tertinggi 0.446758 yang 

diperoleh dari Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) di tahun 2018. Sedangkan nilai rata-

ratanya sebesar 0.127591 dengan standar deviasi 0.102472. 

d) Variabel Leverage memiliki nilai terendah sebesar 0.186446 yang diperoleh dari 

Kalbe Farma Tbk. (KLBF) di tahun 2018 dan nilai tertinggi 2.909487 yang diperoleh 

dari Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) di tahun 2019. Sedangkan nilai rata-ratanya 

sebesar  0.868877 dengan standar deviasi 0.685263. 

e) Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai terendah sebesar 7.196727 yang 

diperoleh dari Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) di tahun 2015 dan nilai tertinggi 

13.30674 yang diperoleh dari Kalbe Farma Tbk. (KLBF) di tahun 2019. Sedangkan 

nilai rata-ratanya sebesar 11.31497 dengan standar deviasi  2.147362. 

 

4.2. Uji Asumsi Klasik 

Karena dari analisis model regresi data panel yang terpilih adalah Model FEM, 

maka asumsi tidak terjadi heterokesdastisitas terpenuhi, sedangkan dari uji 

multikolinearitas untuk menguji ada tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel 

independen menunjukkan hasil variabel bebas x1, x2, dan x3 tidak lebih dari 0,85. 

Maka, dapat disimpulkan penelitian ini bebas multikolinearitas karena nilai korelasi 

masing-masing variabel < 0.85. Berikut pengujian uji multikolinieritas dapat dilihat 

pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

 X1_PROFITABILITAS X2_LEVERAGE X3_UKURANPERUSA
HAAN 

X1_PROFITABILITAS 1 0.5867392 -0.6276956 

X2_LEVERAGE 0.5867392 1 -0.4877326 

X3_UKURANPERH. -0.6276956 -0.4877326 1 

Sumber: Data Output penulis pada program Eviews 9 

 

4.3. Uji Regresi Data Panel 

Untuk memilih teknik estimasi data panel terdapat beberapa teknik yang dapat 

digunakan yaitu terdiri dari uji chow (uji statistik F), uji hausman dan uji lagrange 

multiplier. Berikut adalah pengujiannya: 
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a) Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk menentukan model fixed effect atau common effect 

yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Berikut pengujian uji 

chow dapat dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 Hasil Uji Chow  
Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: GROUPFIXEDEFFECT   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 20.666121 (8,33) 0.0000 

Cross-section Chi-square 80.703879 8 0.0000 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: Y_TAXAVOIDANCE  

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/16/20   Time: 14:41   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 9   

Total panel (balanced) observations: 45  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     X1_PROFITABILITAS -6.538103 1.668422 -3.918733 0.0003 

X2_LEVERAGE 0.289060 0.222473 1.299306 0.2011 

X3_UKURANPERUSAHAAN -0.227194 0.073851 -3.076366 0.0037 

C 3.685323 0.997207 3.695643 0.0006 

     
     R-squared 0.296838     Mean dependent var 0.531590 

Adjusted R-squared 0.245388     S.D. dependent var 0.925602 

S.E. of regression 0.804056     Akaike info criterion 2.486393 

Sum squared resid 26.50677     Schwarz criterion 2.646985 

Log likelihood -51.94383     Hannan-Quinn criter. 2.546260 

F-statistic 5.769358     Durbin-Watson stat 1.304629 

Prob(F-statistic) 0.002184    

     
     

           Sumber: Data Output penulis pada program Eviews 9 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat nilai Cross-section Chi-square sebesar 0,000 

< 0,05 berarti tolak H0 atau memilih fixed effect dari pada common effect. sehingga 

model yang lebih tepat digunakan dalam uji chow ini adalah fixed effect dibandingkan 

dengan common effect. 
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b) Uji Hausman 

Uji hausman, adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect 

atau random effect yang paling tepat digunakan. Berikut pengujian uji hausman dapat 

dilihat pada tabel 4.4 

Tabel 4.4 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 91.663836 3 0.0000 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     X1_PROFITABILITAS -6.783606 -9.660038 2.239603 0.0546 

X2_LEVERAGE -0.054254 -0.127182 0.039740 0.7145 

X3_UKURANPERUSAHAAN -1.953863 -0.618538 0.020652 0.0000 

     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: Y_TAXAVOIDANCE  

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/16/20   Time: 15:00   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 9   

Total panel (balanced) observations: 45  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 23.55215 1.835786 12.82947 0.0000 

X1_PROFITABILITAS -6.783606 1.938962 -3.498576 0.0014 

X2_LEVERAGE -0.054254 0.264196 -0.205354 0.8386 

X3_UKURANPERUSAHAAN -1.953863 0.163181 -11.97359 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.883001     Mean dependent var 0.531590 

Adjusted R-squared 0.844001     S.D. dependent var 0.925602 

S.E. of regression 0.365582     Akaike info criterion 1.048529 

Sum squared resid 4.410467     Schwarz criterion 1.530305 

Log likelihood -11.59189     Hannan-Quinn criter. 1.228130 

F-statistic 22.64120     Durbin-Watson stat 1.222050 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

           Sumber: Data Output penulis pada program Eviews 9 
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Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat nilai Cross-section random sebesar 0,000 < 

0,05 berarti maka tolak H0 atau memilih fixed effect dari pada random effect. Sehingga 

model yang lebih tepat digunakan dalam uji hausman ini adalah Fixed effect 

dibandingkan dengan random effect. 

Berdasarkan pengujian chow dan hausman, dapat disimpulkan bahwa model 

yang tepat digunakan adalah fixed effect. Berikut adalah hasil regresi data panel 

dengan menggunakan model fixed effect dapat dilihat pada Tabel 4.5 

 

Tabel 4.5 Model Fixed Effect  

Dependent Variable: LOGY_TAXAVOIDANCE  

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/14/20   Time: 14:20   

Sample: 2015 2019   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 9   

Total panel (balanced) observations: 45  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 12.16799 1.836728 6.624815 0.0000 

X1_PROFITABILITAS -8.777283 1.939958 -4.524471 0.0001 

X2_LEVERAGE -0.169919 0.264332 -0.642824 0.5248 

X3_UKURANPERUSAHAAN -1.062907 0.163265 -6.510320 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.846657     Mean dependent var -1.126307 

Adjusted R-squared 0.795543     S.D. dependent var 0.808924 

S.E. of regression 0.365770     Akaike info criterion 1.049555 

Sum squared resid 4.414998     Schwarz criterion 1.531332 

Log likelihood -11.61499     Hannan-Quinn criter. 1.229157 

F-statistic 16.56404     Durbin-Watson stat 1.909750 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

           Sumber: Data Output penulis pada program Eviews 9 

 

4.4. Uji Kelayakan Model Regresi Data Panel 

a. Uji Hipotesis 

   Uji hipotesis berguna untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang di dapat. 

Uji Hipotesis terdiri dari Uji Parsial (Uji T) dan Uji Simultan (Uji F). Untuk dapat 

mengetahui Uji F dan Uji T, dapat dilihat pada model fixed effect pada tabel 4.5 
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1) Uji F 

Berdasarkan tabel 4.4 model fixed effect diatas, didapat hasil Prob (F-Statistic) 

sebesar 0,000 < 0,05, sehingga variabel x1, x2, dan x3 secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh terhadap y. 

 

2) Uji T 

Berdasarkan tabel 4.7 model fixed effect diatas, didapat hasil: 

 Prob. X1 0,0001 < 0,05 yang artinya variabel X1 berpengaruh signifikansi 

terhadap Y.  

 Prob. X2 0,5248 > 0,05 yang artinya variabel X2 tidak berpengaruh signifikansi 

terhadap Y. 

 Prob. X3 0,0000 < 0,05 yang artinya variabel X1 berpengaruh signifikansi 

terhadap Y.   

 

b. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menjelaskan variasi kontribusi variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya. Pengukuran nilai koefisien determinasi dalam 

penelitian ini menggunakan Adjusted R-Square, dikarenakan Adjusted R-Square 

digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu.  

Hasil perhitungan Adjusted R-Square dapat dilihat pada tabel 4.4, dimana 

Adjusted R-Square bernilai 0.795543, artinya variasi variabel terikat (y) yang dapat 

dijelaskan dengan menggunakan 3 variasi variabel bebas(x) sebesar 79,5%, sisanya 

20,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.  
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BAB V  

SIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada data dan pengujian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan model regresi data panel, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Hal ini dibuktikan 

dari nilai t yaitu variabel X1 sebesar 0,0001 signifikan pada 0,05 artinya 0,0001 

< 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. 

2. Leverage (DER) tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Hal ini dibuktikan 

dari nilai t yaitu variabel X2 sebesar 0,5248 tidak signifikan pada 0,05 artinya 

0,5248 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. 

3. Ukuran Perusahaan (SIZE) berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Hal ini 

dibuktikan dari dari nilai t yaitu variabel X3 sebesar 0,0000 signifikan pada 0,05 

artinya 0,0000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. 

4. Hasil perhitungan Adjusted R-Square  bernilai 0.795543, artinya variasi variabel 

terikat (y) yg dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 variasi variabel bebas(x) 

sebesar 79,5%, sisanya 20,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam hasil penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi pemerintah, sebaiknya diperhatikan kembali celah-celah dari peraturan 

perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam meminimalkan 

beban pajaknya, dan memberikan sanksi atas perusahaan yang mencoba 

melakukan penghindaran pajak (Tax Avoidance). Misalnya, tidak memberikan 

pengurangan beban pajak bagi perusahaan yang memiliki utang yang besar, 

dsb.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan kembali hipotesis dari 

akibat tax avoidance, sehingga pengetahuan mengenai sebab dari tax 

avoidance pun dapat meningkat. Misalnya, menambahkan variabel bebasnya 

seperti tingkat penjualan, dsb. 

3. Bagi Perusahaan, sebaiknya memikirkan kembali dalam mencoba praktik 

penghindaran pajak ini, karena dapat menyebabkan menurunnya sumber 

penerimaan negara sehingga pembangunan infrastruktur tidak berjalan 

maksimal dan kesejahteraan rakyat umum menjadi tidak merata. Misalnya, 

dengan membayar pajak tepat pada waktunya, tidak mencoba melakukan 

pinjaman yang besar dengan maksud memperbesar utang sehingga 
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mendapatkan pengurangan beban pajak, tidak mencoba memecah-mecah 

laporan keuangan dari semua usaha yang dilakukan oleh wajib pajak yang 

diharapakan mendapatkan pemanfaatan PP nomor 23 tahun 2008 dimana 

Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 4,8 

miliar dalam satu tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5 persen dari 

peredaran brutonya, dsb. 

 

5.3. Implikasi 

Implikasi teoritis dari hasil analisis yang dilakukan pada model penelitian ini 

adalah pengembangn teori akuntansi keuangan yang berhubungan dengan 

profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan, yaitu teori agency. Peneliti 

mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan implikasi bagi beberapa pihak 

diantaranya yaitu: pemerintah dan akademisi, peneliti serta pembaca lainnya dan 

masyarakat umum. 

a. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terhadap 

perkembangan ilmu akuntansi keuangan dan perpajakan mengenai pengaruh 

Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi dan dapat digunakan sebagai dasar 

penelitian, terutama yang berhubungan dengan pajak yang dikaitkan dengan 

penelitian selanjutnya. 

b. Implikasi Praktis 

1. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 

untuk mengindikasikan perusahaan-perusahaan yang melakukan 

penghindaran pajak, sehingga dapat merumuskan kebijakan pencegahan atas 

tindakan penghindaran pajak tersebut agar kelemahan dalam undang-undang 

perpajakan dapat diminimalisir dan pada akhirnya penerimaan negara juga 

meningkat. 

2. Bagi akademisi, peneliti serta pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan tambahan pengetahuan dan dapat melanjutkan penelitian yang 

berkaitan mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) sehingga bermanfaat bagi pihak-

pihak lain yang berkepentingan. 

3. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai tambahan pengetahuan mengenai cara mengukur adanya praktik 

penghindaran pajak dan penghindaran pajak dipandang sebagai suatu hal yang 

merugikan negara karena dapat menyebabkan berkurangnya sumber 
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penerimaan negara sehingga pembangunan infrastruktur tidak berjalan 

maksimal dan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak merata. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Sampel Penelitian 

No. 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk. 

2 KAEF Kimia Farma Tbk. 

3 KINO Kino Indonesia Tbk. 

4 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

5 MERK Merck Tbk. 

6 MYOR Mayora Indah Tbk. 

7 STTP Siantar Top Tbk. 

8 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. 

9 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
                         Sumber: Data Sekunder diolah 
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Lampiran 2 

Anggaran Biaya dan Jadwal Penelitian 

 

A. Anggaran Biaya 

No Jenis Pengeluaran Biaya 

1 Survey Rp    500.000 

2 Bahan habis pakai Rp    750.000 

3 Perjalanan Rp 1.000.000 

4 Laporan dan Administrasi lainnya Rp    750.000 

Jumlah Rp 3.000.000 
 

B. Jadwal Penelitian 

No Jenis Kegiatan 
Bulan 

Februari Maret April Mei Juni Juli 

1 Studi Kepustakaan       

2 Persiapan Penelitian       

  Survey awal       

  Penyusunan rencana 
penelitian 

      

  Penelitian pendahuluan       

  Penyusunan Instrument       

3 Pengumpulan Data       

4 Analisis Data       

5 Penyusunan laporan awal       

6 Presentasi       

7 Penyusunan laporan akhir       
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Lampiran 3 

 

 


