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BAB IV 

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

1.1   Gambaran Subyek Penelitian 

 Penelitian ini menguraikan tentang penghindaran pajak yang dilakukan 

oleh perusahaan dengan tidak melanggar peraturan yang dibuat pemerintah. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara dewan 

independen, komite audit dan kualitas audit terhadap tax avoidance. Subyek 

penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013 sampai 2017 dengan metode purposive 

sampling sebagai pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan sebelumnya, yaitu : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2013-2017 

2. Perusahaan manufaktur yang memiliki laporan keuangan tahunan auditan 

lengkap pada periode 2013-2017 dan memiliki data yang lengkap terkait dengan 

variabel data yang dibutuhkan 

3. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian pada periode 2013-2017 
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Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel 

No Keterangan 

Tahun 

Jumlah 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

133 137 138 141 150 699 

Data yang dieliminasi: 

2. 

Perusahaan yang 

tidak menyajikan 

laporan tahunan 

0 0 0 0 0 0 

Perusahaan yang 

tidak memiliki data 

yang lengkap 

terkait variabel 

yang dibutuhkan 

6 2 16 9 18 50 

3. 

Perusahaan yang 

mengalami 

kerugian 

22 20 32 23 26 123 

Data yang telah dioutlier  5 11 7 10 5 38 

Jumlah akhir sampel 

yang digunakan 

100 104 83 99 101 488 

Sumber: data diolah 

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan untuk pemilihan 

sampel, maka jumlah sampel yang didapatkan pada tahun 2013 sebanyak 100 sampel 

perusahaan manufaktur, pada tahun 2014 sebanyak 104 sampel perusahaan 

manufaktur, pada tahun 2015 sebanyak 83 sampel perusahaan manufaktur, pada 

tahun 2016 sebanyak 99 sampel perusahaan manufaktur, dan pada tahun 2017 
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sebanyak 101 sampel perusahaan manufaktur. Sehingga total keseluruhan sampel 

adalah 488 perusahaan manufaktur. 

1.2   Analisis Data 

Pada penelitian ini dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang 

diajukan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode dokumentasi dengan mencari dan mengumpulkan data berupa laporan 

keuangan tahunan perusahaan pada sektor industri manufaktur yang diperoleh dari 

website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website dari masing-masing 

perusahaan manufaktur. Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 24, dimana analisis yang akan dilakukan yaitu analisis 

deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. 

1.2.1    Analisis Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan pengujian yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai suatu data agar lebih mudah untuk dipahami dan 

lebih jelas. Variabel dependen yang digumakan dalam penelitian ini yaitu tax 

avoidance dengan menggunakan pendekatan GAAP ETR dan variabel independen 

dalam penelitian ini yaitu proporsi dewan independen, komite audit dan kualitas 

audit. Berikut analisis deskriptif dari masing-masing variabel yang dapat dinilai dari 

mean, standar deviasi, maksimum dan minimum. 

1. Tax Avoidance (Y) 

Penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan kegiatan penghindaran 

pajak yang dilakukan perusahaan dengan tidak melanggar peraturan atau kebijakan 

yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Tax avoidance sebagai variabel 

http://www.idx.co.id/
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dependen yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan GAAP ETR yaitu 

mengukur besarnya penghindaran pajak dari beban pajak penghasilan yang 

dibandingkan dengan laba sebelum pajak. variabel ini diuji secara statistik untuk 

menghasilkan nilai mean, standar deviasi, maksimum dan minimum. 

Tabel 4.2 

Analisis Stastik Deskriptif Tax Avoidance 

 

Variabel N Minimum Maksimum Mean 
Std. 

Deviation 

Tax 

Avoidance 

(Y) 

488 0,0002 0,6033 0,2578 0,1090 

 

Sumber: Lampiran 6, data diolah 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sampel yang digunakan pada 

penelitian ini sebanyak 488 perusahaan dengan nilai minimum sebesar 0,0002, nilai 

maksimum sebesar 0,6033, nilai mean sebesar 0,2578, dan nilai standar deviasi 

sebesar 0,1090. Perbandingan antara nilai rata-rata atau mean yang lebih besar dari 

nilai standar deviasi yang dapat disimpulkan bahwa tingkat variasi data dari tax 

avoidance terbilang kecil atau homogen. 

Hasil nilai minimum tax avoidance sebesar 0,0002 dari 488 sampel 

perusahaan manufaktur yang dimiliki oleh PT. Eratex Djaya pada tahun 2014 

Perusahaan yang memiliki nilai GAAP-ETR yang rendah maka dapat disimpulkan 

perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang 

tinggi karena nilai beban pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan laba sebelum 

pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut memiiki tingkat hutang yang tinggi 

sehingga beban bunga yang dibayarkan juga tinggi. Beban bunga merupakan 
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deductible expenses dan menjadi pengurang dalam laporan laba rugi fiskal sehingga 

laba yang diperoleh menjadi rendah. Hal tersebut dapat meminimalkan beban pajak 

yang harus dibayarkan. Sedangkan presentase nilai maksimum tax avoidance sebesar 

60,33% dari 488 sampel perusahaan manufaktur yang dimiliki oleh PT Indo Rama 

Synthetic pada tahun 2013. Perusahaan manufaktur dengan nilai maksimum dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan melakukan pelaporan pajak penghasilan dengan 

jumlah yang tinggi dibandingkan dengan laba sebelum pajak. 

Besar atau kecilnya nilai pajak yang dilaporkan oleh perusahaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya manajemen pajak yang diterapkan oleh 

perusahaan dan penyalahgunaan fasilitas pajak yang telah diberikan oleh pemerintah. 

Jika perusahaan membayar pajak yang minim maka perusahaan dianggap melakukan 

perencanaan pajak sebagai bentuk penghindaran pajak dengan tujuan untuk 

meminimalkan nilai pajak yang akan dibayarkan tetapi jika perusahaan membayar 

pajak dengan jumlah besar maka perusahaan dianggap melaporkan pajaknya secara 

transparan dan tidak melakukan penghindaran pajak. 

Rata-rata tax avoidance selama tahun 2013 hingga 2017 digambarkan pada 

grafik dibawah: 
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Gambar 4.1 

Grafik rata-rata Tax avoidance 

Sumber: data diolah 

 

Rata-rata tax avoidance dari sektor manufaktur mengalami fluktuasi, hal 

ini dapat dilihat pada grafik diatas pada tahun 2013 nilai rata-rata tax avoidance 

sebesar 0,2598 mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 0,2504, namun pada 

tahun 2015 mengalami peningkatan kembali menjadi 0,2648. Pada tahun 2016 nilai 

rata-rata tax avoidance mengalami penurunan sebesar 0,2545 dikarenakan , namun 

pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali menjadi 0,2613. Setiap nilai rata-

rata GAAP ETR menunjukkan rendah atau mengalami penurunan dikarenakan total 

beban pajak yang dibayarkan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak, sehingga 

tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur semakin tinggi, 

sedangkan jika nilai GAAP ETR menunjukkan tinggi atau mengalami peningkatan 

maka total beban pajak yang dibayarkan telah sesuai yang berarti tidak terjadi 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2016 kegiatan penghindaran pajak 

banyak dilakukan oleh perusahaan manufaktur. 

2. Dewan Independen (X1) 

Dewan Independen merupakan anggota dewan komisaris yang bersifat 

independen dan telah memenuhi persyaratan sebagai dewan independen yang 

mencakup tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham 

maupun hubungan keluarga dengan dewan komisaris lainnya, direksi atau pemegang 

saham. Dewan independen sebagai variabel independen yang diukur dengan 
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membandingkan banyaknya dewan independen dari semua dewan komisaris pada 

perusahaan. 

Tabel 4.3 

Analisis Stastik Deskriptif Dewan Independen 

 

Variabel N Minimum Maksimum Mean 
Std. 

Deviation 

Dewan 

Independen 

(X1) 

488 0,1667 0,8000 0,4028 0,1077 

 

Sumber: Lampiran 6, diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa sampel pada penelitian ini 

sebanyak 488 sampel dengan nilai mean sebesar 0,4028, nilai minimum sebesar 

0,1667, nilai maksimum sebesar 0,8000, dan nilai standar deviasi sebesar 0,1077. 

Perbandingan antara nilai standar deviasi lebih besar dari nlai rata-rata (mean) yang 

berarti tingkat variasi data dewan independen terbilang kecil atau homogen. 

Nilai minimum dewan independen sebesar 0,1667 dari 488 sampel 

perusahaan manufaktur yang dimiliki oleh PT Wijaya Karya Beton pada tahun 2015 

dengan jumlah dewan independen sebanyak 1 dari 6 dewan komisaris. Perusahaan 

manufaktur yang memiliki jumlah minimum pada dewan independen menunjukkan 

bahwa proporsi dewan independen dalam perusahaan lebih sedikit dibandingkan 

jumlah dewan komisaris. Peran dewan independen pada perusahaan merupakan 

pengawasan yang ketat untuk mengurangi adanya tax avoidance, apabila jumlah 

dewan independen semakin rendah maka pengawasan pun semakin minim. 

Persentase nilai maksimum dewan independen sebesar 0,8000 dari 488 

sampel perusahaan manufaktur yang dimiliki oleh dua perusahaan dengan beberapa 
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tahun yaitu PT Unilever Indonesia pada tahun 2013, pada tahun 2015, pada tahun 

2016, dan pada tahun 2017 dengan jumlah dewan independen sebanyak 4 dari 5 

dewan komisaris dan PT. Suparma pada tahun 2014, pada tahun 2016 dan pada tahun 

2017. Perusahaan manufaktur yang memiliki nilai maksimum menunjukkan bahwa 

dalam pengawasan perusahaan dilakukan dengan lebih dikarenakan jumlah dewan 

independen pada perusahaan tersebut banyak sehingga dapat mengurangi 

kesempatan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. 

Rata-rata dewan independen selama tahun 2013 hingga 2017 digambarkan 

pada grafik dibawah: 

 

Gambar 4.2 

Grafik rata-rata Dewan independen 

Sumber: data diolah 

 

Rata-rata dewan independen pada perusahaan manufaktur mengalami 

fluktuasi dari tahun 2013 hingga 2017. Hal ini dapat ditunjukkan pada gambar grafik 

diatas pada tahun 2013 nilai rata-rata dewan independen sebesar 0,3907 mengalami 

peningkatan pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 0,4071 dan 0,4113 namun pada tahun 

2016 dan 2017 mengalami penurunan menjadi 0,4083 dan 0,3987. Setiap nilai rata-

rata dewan independen rendah atau mengalami penurunan dikarenakan perbandingan 
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jumlah dewan komisaris lebih mendominasi daripada banyaknya dewan independen 

sehingga dapat mempengaruhi tugas dan tanggungjawab dewan independen dan 

perusahaan mendapatkan kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak yang 

tinggi, sedangkan apabila nilai rata-rata dewan independen tinggi atau mengalami 

peningkatan maka perbandingan banyaknya dewan independen lebih mendominasi 

daripada dewan komisaris, sehingga dapat mencegah adanya tindakan penghindaran 

pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa 

pada tahun 2013 dan 2017 kegiatan penghindaran pajak banyak dilakukan oleh 

perusahaan manufaktur. 

3. Komite Audit (X2) 

Komite Audit merupakan anggota komite yang dibentuk oleh dewan 

komisaris dengan tujuan untuk melaksanakan suatu proses pengawasan mengenai 

laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan sehingga dapat menekan adanya 

tindakan fraud oleh manajemen perusahaan. Komite audit sebagai variabel 

independen yang diukur dengan banyaknya komite audit dalam suatu perusahaan. 

Tabel 4.4 

Analisis Stastik Deskriptif Komite Audit 

 

Variabel N Minimum Maksimum Mean 
Std. 

Deviation 

Komite 

Audit (X2) 
488 2 6 3,08 0,408 

Sumber: Lampiran 6, data diolah 

 

Pada tabel 4.4 dapat ditunjukkan bahwa sampel pada penelitian ini 

sebanyak 488 sampel perusahaan manufaktur dengan nilai mean sebesar 3,08, nilai 
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maksimum sebesar 6, nilai minimum sebesar 2, dan nilai standar deviasi sebesar 

0,401. Perbandingan antara nilai rata-rata (mean) lebih besar dari standar deviasi 

yang menunjukkan tingkat variasi data dari komite audit terbilang kecil atau 

homogen. 

Persentase nilai minimum pada sampel penelitian ini sebesar 2 yang 

dimiliki oleh beberapa perusahaan manufaktur yaitu PT. Mulia Industrindo pada 

tahun 2013, PT Martina Berto pada tahun 2013, pada tahun 2014, dan pada tahun 

2016, PT Titan Kimia Nusantara dan PT Merck pada tahun 2014, PT. Pelangi Indah 

Canindo dan PT. Mustika Ratu pada tahun 2015 dan pada tahun 2017, dan PT Kertas 

Basuki Rachmat Indonesia pada tahun 2017. Perusahaan manufaktur yang memiliki 

jumlah minimum pada komite audit dalam perusahaan menunjukkan adanya 

kelemahan atas pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan dikarenakan peran 

komite audit pada perusahaan untuk melakukan pengawasan keuangan sehingga 

dapat mengurangi adanya tax avoidance, apabila jumlah komite audit semakin 

rendah maka pengawasan pun semakin minim 

Persentase nilai maksimum pada komite audit sebesar 6 yang dimiliki oleh 

PT Semen Gresik. Banyaknya jumlah anggota komite audit yang ada pada 

perusahaan dapat mempengaruhi kegiatan tax avoidance yang ada pada perusahaan. 

Hal ini dikarenakan peran komite audit dalam melakukan pengawasan keuangan 

perusahaan, semakin banyak anggota komite audit maka dianggap pengawasan 

dilakukan secara maksimal dan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam 

melakukan kegiatan tax avoidance. 
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Nilai rata-rata komite audit selama tahun 2013 hingga 2017 digambarkan 

pada grafik dibawah: 

 

Gambar 4.3 

Grafik rata-rata Komite Audit 

Sumber: data diolah 

 

Rata-rata nilai komite audit dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami 

fluktuasi dan konstan. Hal ini menggambarkan sesuai dengan grafik diatas yang 

menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sebesar 3,1287 mengalami penurunan yang 

signifikan menjadi 0,4071 pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan pada tahun 

2015 sebesar 3,0976. Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami konstan sebesar 3. 

Setiap nilai rata-rata komite audit yang rendah atau mengalami penurunan 

dikarenakan rendahnya jumlah anggota komite audit pada perusahaan dapat 

mempengaruhi fungsi komite audit sebagai pemeriksa laporan keuangan hal ini 

berarti jika jumlah komite audit rendah maka terdapat kelemahan dalam pemeriksaan 

yang dilakukan komite audit sehingga terdapat kesempatan besar yang dilakukan 

perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak sedangkan apabila nilai rata-rata 

komite audit tinggi atau mengalami peningkatan dikarenakan jumlah anggota komite 

audit yang dimiliki perusahaan banyak sehingga pemeriksaan yang dilakukan 
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menjadi maksimal dan semakin rendah kesempatan perusahaan dalam melakukan 

penghindaran pajak. Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 

2014 banyak dilakukan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan manufaktur 

4. Kualitas Audit (X3) 

Kualtas Audit merupakan hasil suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh 

auditor. Hasil audit dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi standar pengauditan 

dan jenis KAP yang melakukan pemeriksaan, dimana hasil audit yang dilakukan oleh 

empat firma jasa profesional terbesar diseluruh dunia atau The Big Four akan 

menghasilkan audit yang berkualitas dibandingkan hasil audit yang dilaksanakan 

oleh KAP Non Big Four karena KAP The Big Four  telah memenuhi standar 

pengauditan. Kualitas audit sebagai variabel independen yang diukur dengan variabel 

dummy dengan memberikan angka 1 untuk laporan keuangan yang diaudit oleh KAP 

The Big Four dan memberikan angka 0 untuk laporan keuangan yang diaudit oleh 

KAP Non Big Four. 

Tabel 4.5 

Analisis Stastik Deskriptif Kualitas Audit 

 

Variabel N Minimum Maksimum Mean 
Std. 

Deviation 

Komite 

Audit (X2) 
488 0 1 0,40 0,490 

Sumber: Lampiran 6, data diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat ditunjukkan bahwa sampel yang digunakan 

pada penelitian ini sebanyak 488 sampel dengan nilai minimum 0, nilai mean sebesar 

0,40, nilai standar deviasi sebesar 0,490 dan nilai maksimum sebesar 1. 
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Perbandingan antara nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata yang 

menggambarkan variasi data kualitas audit terbilang besar atau heterogen. 

Berikut adalah nilai rata-rata kualitas audit selama tahun 2013 hingga 2017 

digambarkan pada grafik dibawah: 

 

Gambar 4.4 

Grafik rata-rata Kualitas Audit 

Sumber: data diolah 

 

Rata-rata nilai kualitas audit dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami 

fluktuasi. Hal ini menggambarkan sesuai dengan grafik diatas yang menunjukkan 

bahwa pada tahun 2013 sebesar 0,4059 mengalami penurunan menjadi 0,3942 pada 

tahun 2014 dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 0,4268. Pada tahun 

2016 dan 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 0,4242 dan 0,3529. Setiap 

nilai rata-rata kualitas audit yang rendah atau mengalami penurunan dikarenakan 

hasil laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh KAP non big four lebih 

banyak dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP the big 

four yang berarti laporan keuangan memiliki kualitas audit yang kurang baik 

dikarenakan jika laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP non big four akan 

menghasilkan kualitas audit yang kurang baik dan dapat memberikan kesempatan 
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perusahaan dalam melakukan kecurangan terutama dalam penghindaran pajak 

sedangkan jika nilai rata-rata kualitas audit tinggi atau mengalami peningkatan maka 

perusahaan lebih banyak menggunakan KAP big four dalam melakukan audit atas 

laporan keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas audit 

yang tinggi serta dapat dipercaya karena menampilkan nilai perusahaan yang 

sebenarnya sehingga dapat meminimalisir kesempatan perusahaan dalam melakukan 

kecurangan terutama dalam pembayaran pajak. Berdasarkan grafik diatas pada tahun 

2017 kegiatan tax avoidance banyak dilakukan oleh perusahaan manufaktur.  

1.2.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak dari model regresi pada variabel 

sehingga statistik lebih valid. Dalam penelitian ini Uji Normalitas dilakukan 

menggunakan kolmogorov smirnov. Jika hasil signifikansi dari kolmogorov smirnov 

menunjukkan ≥ 5% atau 0.05 maka data yang diuji berdistribusi normal, namun jika 

hasil signifikansi dari kolmogorov smirnov < 5% atau 0.05 maka data berdistribusi 

tidak normal. Apabila data berdistribusi tidak normal maka dapat dilakukan outlier. 

Berikut hasil uji normalitas data. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas  

 Unstandardized  

Residual 

N 

Test Statistic 

Asymp Sig. (2-tailed) 

526 

0,226 

0,000 
 

Sumber: Lampiran 6, data diolah 
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Pada tabel 4.6 mengenai uji normalitas pada perusahaan manufaktur dapat 

diketahui nilai signifikansi menunjukkan sebesar 0,000 < 0,05 sehingga data 

dinyatakan tidak berdistribusi normal. Data yang tidak berdistribusi normal dapat 

dilakukan pengujian normalitas dengan menggunakan outlier data yang tidak sesuai 

dengan menggunakan casewise diagnostics dengan tingkat residual sebesar 3 

dikarenakan data lebih dari 80. Peneliti melakukan outlier sebanyak 4 kali dan 

terdapat 38 perusahaan yang tidak sesuai dan harus dihilangkan, sehingga dapat 

diperoleh hasil seperti tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Uji Normalitas Setelah Outlier 

 Unstandardized  

Residual 

N 

Test Statistic 

Asymp Sig. (2-tailed) 

488 

0,196 

0,000 
 

Sumber: Lampiran 6, data diolah 

Pada tabel 4.7 dapat diketahui nilai signifikansi tetap yaitu 0,000 sehingga 

data tetap tidak berdistribusi normal. Jika outlier terus dilakukan hingga data 

terbuang sebesar 5% maka tingkat R Square semakin kecil dan dengan pertimbangan 

lain yaitu sampel banyak yang terbuang namun data tetap dinyatakan tidak 

berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah ada kemiripan yang menyebabkan terjadinya kolinieritas dalam 

satu model antara variabel independen satu dengan lainnya. Uji Multikolinieritas 

dilakukan dengan perhitungan Varience Inflation Factor (VIF) dan Tolerance Value 
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setiap independen. Apabila Varience Inflation Factor (VIF) < 10 dan Tolerance 

Value > 0.10 

Tabel 4.8 

Uji Multikolinieritas 

Model Tolerance VIF 

Dewan Independen (X1) 0,999 1,001 

Komite Audit (X2) 0,979 1,022 

Kualitas Audit (X3) 0,980 1,021 

Sumber: Lampiran 6, data diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh nilai tolerance untuk semua variabel lebih  

dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak  

terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah terdapat korelasi antar variabel pada periode tertentu dengan variabel 

sebelumnya. Uji Autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

Run Test. Jika hasil uji menunjukkan ≥ 5% atau 0,05 maka data yang diuji 

menunjukkan tidak terjadi autokorelasi, namun jika hasil uji menunjukkan < 5% atau 

0,05 maka data terjadi autokorelasi. 

Tabel 4.9 

Run Test 

 Unstandardized  

Residual 

Asymp Sig. (2-taled) 0,415 
 

  Sumber: Lampiran 6, data diolah 
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Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,415 yang 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data tidak terjadi autokorelasi. 

4. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah model regresi penyimpangan variabel yang bersifat konstan atau 

tidak. Uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

adalah uji glejser. Pada model regresi bebas dari heteroskedastisitas apabila variabel 

independen bersifat tidak signifikan atau memiliki nilai probabilitas kurang 5% atau 

0,05. 

Tabel 4.10 

Uji Heteroskedastisitas 

Model Sig. 

(Constant) 0,000 

Dewan Independen (X1) 0,442 

Komite Audit (X2) 0,067 

Kualitas Audit (X3) 0,939 

Sumber: Lampiran 6, data diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk semua 

variabel independen lebih dari 0,05 sehingga variabel dewan independen, komite 

audit dan kualitas audit tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.2.3   Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengukur 

kekuatan hubungan dan arah hubungan antara dua variabel dependen dan 

independen. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ketergantungan variabel 

dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Berdasarkan analisis linier 



68 

 

berganda dengan menggunakan SPSS 24, maka diperoleh hasil seperti yang 

ditunjukan pada tabel 4.11 sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Analisis Regresi Berganda 

Model B Sig. 

(Constant) 0,333 0,000 

Dewan 

Independen 

(X1) 

-0,058 0,201 

Komite 

Audit (X2) 
-0,019 0,111 

Kualitas 

Audit (X3) 
0,020 0,047 

Sumber: Lampiran 6, data diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa hanya vaeriabel kualitas audit 

sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tax 

avoidance dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,047 < 0,05). Sedangkan 

variabel independen yang lainnya yaitu dewan independen dan komite audit tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. 

Adapun model persamaannya dirumuskan sebagai berikut: 

ETR = 0,333 – 0,058 DI – 0,019 KA1 + 0,020 KA2 + e 

Keterangan : 

ETR : Tax avoidance 

DI : Dewan Independen 

KA1 : Komite Audit 

KA2 : Kualitas Audit 

e : Error 
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Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa: 

a. Konstanta (α) menunjukkan sebesar 0,333 sehingga menggambarkan bahwa 

variabel independen (dewan independen, komite audit dan kualitas audit) 

dianggap konstan sehingga tax avoidance sebagai variabel dependen akan 

bertambah sebesar 0,333 

b. Koefisien regresi dewan independen sebesar -0,058 menunjukkan bahwa setiap 

ada peningkatan pada variabel dewan independen sebesar satu satuan dan jika 

variabel lainnya tetap, maka tax avoidance akan menurun sebesar -0,058.  

c. Koefisien regresi komite audit sebesar -0,019 menunjukkan bahwa setiap ada 

peningkatan pada variabel komite audit sebesar satu satuan dan jika variabel 

lainnya tetap, maka tax avoidance akan menurun sebesar -0,019 

d. Koefisisen regresi kualitas audit sebesar 0,020 menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan pada variabel kualitas audit sebesar satu satuan dan jika variabel 

lainnya tetap, maka tax avoidance akan meningkat sebesar 0,020 

1. Uji Statistik F 

Pada penelitian ini menggunakan uji statistik f untuk menunjukkan apakah 

model refresi fit atau tidak fit. Apabila hasil uji menunjukkan nilai ≥ 5% atau 0,05 

model dikatakan tidak fit dan apabila hasil uji menunjukkan nilai sig-F 5% atau 0,05 

model dikatakan fit dan dapat dilanjutkan ke tahap uji selanjutnya. Hasil uji statistik 

fit ditunjukkan sebagai berikut 



70 

 

Tabel 4.12 

Hasil Uji F 

Model F Sig. 

1 Regression 2,482 0,060 

Sumber: Lampiran 8, data diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui uji F dengan F hitung sebesar 

2,482 dan nilai signifikansi menunjukkan sebesar 0,060 lebih dari 0,05 maka 

dinyatakan bahwa model tidak fit dan data menunjukkan tidak berdistribusi normal 

sehingga dilakukan outlier. Outlier dilakukan dengan menggunakan casewise 

diagnostics dengan tingkat residual 3 sebanyak 4 kali dengan membuang sampel 38 

perusahaan. Setelah dilakukan outlier nilai signifikansi sebesar 0,060 > 0,05 maka 

dinyatakan bahwa model regresi tidak fit. Peneliti mengambil keputusan untuk tidak 

melakukan outlier kembali dikarenakan jika outlier dilakukan terus menerus maka 

model regresi kembali tidak fit dan terdapat penurunan tingkat R-Square dan banyak 

sampel yang terbuang. Hasil outlier 4 kali menunjukkan bahwa model regresi 

kembali tidak fit. 

2. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pengujian koefisien determinasi (R
2
) merupakan pengujian yang dilakukan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 hingga 1. Apabila 

nilai determinasi kecil atau mendekati 0 maka kemampuan variabel independen 

sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen dan jika nilai determinasi 

mendekati 1 maka variabel dependen mampu diberikan oleh variabel independen. 

Berikut hasil uji koefisien determinasi. 
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Tabel 4.13 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Adjusted R square 

1 0,009 
 

  Sumber: Lampiran 6, data diolah 

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square 

sebesar 0,009.atau 0,9 persen yang menggambarkan bahwa proporsi dewan 

independen, komite audit dan kualitas audit dapat mempengaruhi tax avoidance 

sebesar 0,9 persen sedangkan sisanya 99,1 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar 

variabel bebas yang diteliti. Nilai adjusted R menunjukkan sebesar 0,9 persen yang 

menunjukkan kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen cenderung rendah karena kurang dari 50 persen. 

3. Uji Statistik t 

Uji statistik t merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengukur secara 

terpisah kontribusi yang ditimbulkan oleh masing-masing variabel independen 

(Dewan Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit) terhadap variabel dependen 

(tax avoidance). Jika tingkat signifikansi menunjukkan < 5%  atau 0,05 maka 

terdapat pengaruh antara variabel independen dengan dependennya. 

Tabel 4.14 

Uji Statistik t 

Model T Sig. 

(Constant) 8,100 0,000 

DI (X1) -1,279 0,201 

KA (X2) -1,598 0,111 

Kualitas Audit (X3) 1,987 0,047 

Sumber: Lampiran 6, data diolah 
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a. Pengujian Hipotesis Dewan Independen 

Hipotesis pertama dilakukan untuk menguji variabel proporsi dewan 

independen terhadap tax avoidance. Berdasarkan tabel diatas nilai t sebesar -1,279 

dengan signifikasi sebesar 0,201. Tingkat signifikasi sebesar 0,201 lebih besar dari 

0,05 yang menunjukkan bahwa dewan independen tidak berpengaruh terhadap tax 

avoidance, sehingga H0 ditolak 

b. Pengujian Hipotesis Komite Audit 

Hipotesis kedua dilakukan untuk menguji variabel komite audit terhadap 

tax avoidance. Berdasarkan tabel diatas nilai t sebesar -1,598 dengan nilai signifikasi 

sebesar 0,111 lebih besar dari 0,05 yang berarti komite audit tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance, sehingga H0 ditolak. 

c. Pengujian Hipotesis Kualitas Audit 

Hipotesis ketiga dilakukan untuk menguji kualitas audit terhadap tax 

avoidance. Berdasarkan tabel diatas nilai t sebesar 1,987 dengan nilai signifikasi 

sebesar 0,047 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa kualitas audit 

berpengaruh terhadap tax avoidance, sehingga H0 diterima. 

Tabel 4.15 

Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Keterangan Hasil Pengujian 

H1 
Dewan Independen berpengaruh terhadap 

Tax Avoidance 
H1 ditolak 

H2 
Komite Audit berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance 
H1 ditolak 

H3 
Kualitas Audit berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance 
H1 diterima 

Sumber: Lampiran 6, data diolah 

4.3   Pembahasan  
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Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah dewan 

independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance 

dengan menggunakan pendekatan GAAP ETR pada perusahaan manufaktur pada 

tahun 2013-2017. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 488 sampel. Berdasarkan hasil uji t 

menunjukkan bahwa terdapat satu variabel independen yang terbukti berpengaruh 

terhadap tax avoidance yaitu kualitas audit. Kualitas audit diukur dengan 

menggunakan variabel dummy dimana laporan keuangan perusahaan yang diaudit 

oleh KAP yang termasuk dalam The Big Four akan diberikan nilai 1, sedangkan 

laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP yang termasuk Non Big Four 

akan diberikan angka 0. Tingkat signifikansi kualitas audit sebesar 0,047 lebih kecil 

dari α = 0,05. Sedangkan dua variabel independen yang lain yaitu dewan independen 

dan komite audit tidak terbukti berpengaruh terhadap tax avoidance karena memiliki 

tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Berikut adalah pembahasan masing-masing 

variabel independen: 

1. Pengaruh Dewan Independen Terhadap Tax Avoidance 

Dewan independen adalah seseorang atau bagian dalam perusahaan atau 

organisasi yang tidak terafiliasi dalam segala hal termasuk dengan pemegang saham, 

komisaris lain dan direktur serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu 

perusahaan. Pada penelitian ini dewan independen diukur dengan membandingkan 

jumlah anggota dewan independen dengan banyaknya seluruh anggota dewan 

komisaris pada perusahaan. Dalam suatu perusahaan, tugas dan tanggungjawab dari 

dewan independen hanya melakukan pengawasan, pengetahuan, pemantauan dan 
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pengevaluasian terhadap kegiatan operasional perusahaan. Pada hasil penelitian ini 

dewan independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini dikarenakan 

tugas dan tanggungjawab dewan independen tidak dapat dilakukan dengan maksimal 

ketika adanya kelemahan tingkat independensi yang dimiliki oleh dewan independen, 

terdapat pihak-pihak yang terafiliasi dengan perusahaan lebih mendominasi dan 

dapat mengendalikan dewan independen sehingga dapat mengakibatkan keterbatasan 

dewan independen dalam memantau proses keterbukaan dan mendapatkan informasi 

yang terdapat pada perusahaan serta adanya kepentingan pribadi baik langsung 

maupun tidak langsung atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila hal 

tersebut terjadi maka akan memberikan kesempatan perusahaan untuk melakukan 

tindakan yang tidak beretika baik dalam kegiatan operasional termasuk dalam 

melakukan kegiatan tax avoidance.  

Selain itu, menurut Yuniarwati et al., (2017) menyatakan bahwa pihak 

yang memiliki peran penting dalam suatu perusahaan adalah pemegang saham dan 

pengambilan keputusan tertinggi terdapat pada pemegang saham sehingga peran 

dewan independen tidak terlalu dominan. Apabila keputusan yang diambil oleh 

pemegang saham berdasarkan rapat RUPS cenderung tidak beretika baik dan 

meminta direksi untuk melakukan tindakan yang tidak beretika termasuk melakukan 

tindakan kegiatan tax avoidance maka dewan independen tidak mampu mencegah 

hal tersebut.  

Banyaknya dewan independen pada perusahaan rata-rata cenderung rendah 

dikarenakan perbandingan nilai mean yang lebih mendekati nilai minimum 

dibandingkan nilai maksimum. Nilai dewan independen yang rendah diakibatkan 
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oleh perbandingan jumlah dewan komisaris yang mendominasi dibandingkan jumlah 

dewan independen pada perusahaan sehingga dapat mengendalikan dewan 

independen dalam melakukan tugas dan tanggungjawab. 

Jika dikaitkan secara teori agency maka manajemen sebagai agen akan 

berupaya untuk memaksimalkan manfaat principle dan memenuhi kepentingan 

sendiri serta  mempertahankan eksistensi perusahaan dimasa depan juga keuntungan 

yang didapatkan meskipun dalam pengambilan keputusan terdapat risiko 

didalamnya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Waluyo (2017) dan Yuniarwati et al., (2017) yang menyatakan bahwa dewan 

independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance namun bertentangan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Fenny (2014) yang menyatakan bahwa dewan 

independen berpengaruh terhadap tax avoidance. 

2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance 

Komite audit merupakan anggota komite yang dibentuk oleh dewan 

komisaris dengan tujuan untuk melaksanakan suatu proses pengawasan mengenai 

laporan keuangan perusahaan sehingga dapat menekan adanya tindakan kecurangan 

yang telah dilakukan oleh manajemen perusahaan. Komite audit pada penelitian ini 

diukur dengan banyaknya anggota komite audit pada perusahaan dan hasil penelitian 

menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Menurut 

Fitri (2015) menyatakan bahwa apabila komite audit yang beranggotakan sedikit 

cenderung akan lebih efisien namun apabila pengalaman yang dimiliki anggota 

komite audit minim maka akan mempengaruhi kualifikasi dari komite audit yang 

terletak pada kecerdasan, common size dan tingkat independensi. Jika tingkat 
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kualifikasi rendah maka akan berdampak buruk dalam melakukan fungsi audit pada 

perusahaan, sehingga semakin besar kesempatan perusahaan dalam melakukan 

tindakan tax avoidance.  

Jumlah komite audit pada perusahaan manufaktur rata-rata cenderung 

rendah dikarenakan perbandingan nilai mean yang mendekati nilai minimum dan 

menggambarkan bahwa rendahnya komite audit tidak dapat mencegah terjadinya 

tindakan tax avoidance. Hal ini dikarenakan rendahnya komite audit akan 

mempengaruhi hasil audit yang dilakukan dan dapat mempengaruhi pengawasan dan 

pengevaluasian terhadap control perusahaan dalam kepatuhan terhadap kebijakan 

pemerintah. Pengawasan dan pengevaluasian yang dilakukan oleh komite audit tidak 

dapat maksimal dapat disebabkan dari kurang terbukanya pihak yang diaudit 

sehingga komite audit tidak mampu mencegah perusahaan dalam melakukan 

tindakan tax avoidance.  

Selain itu, fungsi dari komite audit hanya mengontrol perusahaan namun 

tidak dalam pengambilan keputusan karena keputusan hanya diambil oleh chairman 

dalam perusahaan. Perusahaan dengan komite audit yang diimbangi dengan 

banyaknya kualifikasi yang baik akan dapat mengontrol chairman dalam 

pengambilan keputusan terutama keputusan atas tindakan tax avoidance. Jika 

dikaitkan dengan teori agensi, komite audit diberikan kepercayaan oleh pihak 

principle dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja perusahaan dengan imbalan 

gaji yang diberikan, dalam teori agensi imbalan gaji dapat disebut sebagai agency 

cost. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yuniarwati et al., (2017) dan Fitri (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak 
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berpengaruh terhadap tax avoidance namun bertentangan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Waluyo (2017), Vivi (2016), dan Fenny (2014) yang 

menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance. 

3. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance  

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan 

yang dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik 

(SPAP) audit yang dilaksanakan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi 

standar pengauditan yang mencakup mutu profesional, auditor independen, 

judgement yang digunakan dalam penyusunan laporan audit. Pada penelitian ini 

kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel dummy dimana laporan 

keuangan yang diaudit oleh KAP yang termasuk The Big Four akan diberikan nilai 1 

sedangkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP yang tergolong dalam Non Big 

Four akan diberikan angka 0 dan hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas audit 

berpengaruh terhadap tax avoidance, hal ini dikarenakan menurut Waluyo (2017) 

menyatakan bahwa apabila laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP the big 

four dianggap lebih berkualitas dibandingkan KAP non big four dikarenakan auditor 

yang berasal dari The big four dianggap telah memenuhi standar pengauditan yang 

telah ditetapkan oleh Standar Profesional Akuntan Publik serta dianggap mampu 

membatasi praktik manajemen laba dikarenakan telah mendapatkan lebih banyak 

pengalaman dalam melakukan audit dibandingkan KAP non big four sehingga 

mampu mencegah adanya praktik tax avoidance.  

KAP yang termasuk The big four merupakan tempat yang memberikan 

pelayanan jasa audit yang memiliki kualitas tinggi dibandingkan KAP yang termasuk 
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non big four sehingga auditor yang berasal dari the big four dianggap dapat 

mempertahankan tingkat independensi sepanjang pelaksanaan audit dan 

independensi dalam profesional, serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat 

sebagai pemakai laporan keuangan. Perusahaan yang diaudit oleh KAP the big four 

(Power Waterhousecooper atau PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst and 

Young) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan KAP non big 

four sehingga dapat meminimalkan perusahaan dalam melakukan kegiatan tax 

avoidance. 

Jika dikaitkan dengan teori agensi pihak principle menginginkan laporan 

keuangan yang sesuai dengan kenyataan dan principle merupakan pihak yang 

memiliki peran penting dalam perusahaan dikarenakan kepemilikan saham yang 

diinvestasikan terhadap perusahaan, sehingga manajemen sebagai agen akan 

menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kenyataan dan laporan keuangan 

yang telah diaudit oleh KAP big four akan memiliki tingkat kecurangan yang rendah. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2017) 

yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance namun 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarwati et al., (2017), Fitri 

(2015), dan Fenny (2014) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh 

terhadap tax avoidance. 

 


