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ABSTRAK- Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, proporsi 
komisaris independen, dan komite audit terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor 
pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian assosiatif, dan variabel 

yang digunakan adalah profitabilitas, leverage, 
proporsi komisaris independen, komite audit sebagai 
variabel independen dan penghindaran pajak sebagai 

variabel dependen. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data skunder. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis kuantitatif. Teknik analisis 
data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif 

dan analisis regresi linier berganda.Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, proporsi 

komisaris independen dan komite audit secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak, secara parsial variabel 
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak, secara parsial variabel 
leverage,proporsi komisaris independen, dan variabel 

komite audit tidak berpengaruh tehadap 
penghindaran pajak. 

 
Kata Kunci: Profitabilitas, Leverage, Proporsi 

Komisaris Independen, Komite 
AuditPenghindaran Pajak 

 

I. PENDAHULUAN 

Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan, 
mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan 
rakyatnya, baik dari segi kesejahtraan, dan pertahanan. 

Untuk memenuhi kepentingan ini pemerintah 
membutuhkan dana yang tidak sedikit. Salah satu 
pendapatan negara ialah dana yang di himpun dari 
rakyat itu sendiri melalui pemungutan dana dari rakyat 

atas kepemilikan dari sebuah objek yang dikenal dengan 
pajak. Menurut UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
       Bagi perusahaan pajak adalah biaya yang harus 
dikeluarkan sehingga dapat mengurangi laba bersih. hal 

ini bertolak belakang dengan semua perusahaan bisnis 
yang ingin mempunyai laba besar. Faktor tersebut yang 
menjadikan pajak menjadi beban dan suatu kewajiban, 

dapat memicu terjadinya penghindaran pajak. Pohan 

(2013: 23) mendefinisikan penghindaran pajak adalah 
strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara 

legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak 
bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Terdapat 
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

penghindaran pajak, yaitu profitabilitas, leverage, 
proporsi komisaris independen dan komite audit.  
       Hery (2015: 192) mengungkapkan profitabilitas 

merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua 
kemampuan sumber daya dan kemampuan yang 

dimilikinya. Profitabilitas perusahaan dengan 
penghindaran pajak akan memiliki hubungan dan apabila 
perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka 

harus efisien dari segi beban sehingga tidak perlu 
membayar pajak  dalam jumlah besar, sehingga 
perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat 

meminimalkan pembayaran pajak atau ada indikasi 
perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Faktor 
berikutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak 
yaitu leverage, dalam bukunya Hery (2015: 162) rasio 

leverage merupakan rasio yang digunakan untuk 
mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh 
hutang. Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi 

dapat berdampak pada timbulnya resiko keuangan yang 
besar, resiko keuangan  yang besar ini timbul karena 
perusahaan harus menanggung atau terbebani dengan 

pembayaran bunga dalam jumlah yang besar. Beban 
tersebutlah yang dapat mengurangi laba sehingga 
sehingga seringkali digunakan dalam praktik 

penghindaran pajak.  
       Faktor lain yang dapat mempengaruhi 
penghindaran pajak yaitu komite audit dan proporsi 

komisaris independen. Efendi (2016: 48) Ikatan Dewan 
Komisaris Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan 
komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara 

profisional dan independen yang di bentuk oleh dewan 
komisaris. Pembentukan corporate gavernance dapat 
mengawasi kinerja perusahaan termasuk dalam hal 

perpajakan perusahaan, salah satu mekanisme dari 
sistem ini adalah pembentukan suatu sistem pengawasan 
yang dilakukan oleh dewan komisaris dan komite audit.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rinaldi 
dan Charoline (2015) menunjukan bahwa profitabilitas 
berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2010-2013. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Annisa (2017) menunjukkan bahwa leverage 
berpengaruh positif terhadap tax avoidance, bahwa 

perusahaan yang memiliki pajak tinggi akan memilih 

mailto:fahmsulai@yahoo.com
mailto:2juni.musrohim@gmail.com


Medan, 30 November- 03 Desember 2018  APPPTMA KE-8 

2 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah’ Aisyiah (APPPTMA) 

ISBN: 978-623-90018-0-3 

 

untuk berutang untuk mengurangi beban pajak. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Annisa ini tidak sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina dan Fazli 
(2016) menunjukan bahwa leverage berpengaruh negatif 

terhadap tax avoidance, sedangkan komite audit dan 
dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tax 
avoidance. Hasil penelitian yang juga dilakukan oleh Putu 
dan IGK (2016) tidak sejalan dengan penelitian Dina dan 

Fazli (2016), dimana komite audit dan proporsi dewan 
komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax 
avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2011-2015. Dari perbedaan hasil penelitian 
tersebut, dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian 
kembali pengaruh antar variabel.  

Di Indonesia, fenomena penghindaran pajak bukan 
merupakan hal yang baru lagi, banyak celah yang 
membuat masyarakat secara leluasa melakukan 

kejahatan pajak yang merugikan negara. Selain sektor 
manufaktur, sektor pertambangan juga merupakan 
penyumbang pajak yang cukup besar kepada negara. 

Dalam penelitian ini perusahaan sub sektor 
pertambangan batubara akan menjadi sampel penelitian, 
karena perusahaan pertambangan batubara merupakan 

salah satu peyumbang pajak besar di Indonesia yang 
cukup bermasalah. Samon Jaya, Kepala Kantor DJP 
Kaltim dan Kaltara (Kaltimara), menjelaskan, wajib pajak 

yang sengaja berusaha menghindari bayaran pajak, 
memilih untuk menunggak pajak dikarenakan tidak ada 
kesadaran terhadap bangsa dan negaranya. Menurut 

Samon, sektor pertambangan batubara yang paling 
terbesar tunggakan pajaknya bisa menyentuh angka Rp 
525 miliar dengan kondisi wajib pajak sebanyak ribuan 
orang (kaltim.tribunnews.com).  

      Data ROA dan tarif pajak tunai pada perusahaan 
sub sektor pertambangan batuabara dari tahun 2014 
sampai 2016 pada perusahaan Resource Alam Indonesia 

Tbk yang memiliki tarif pajak efektif di tahun 2016 yang 
lebih kecil dari tahun 2015 dan 2014. Namun tidak 
konsisten dengan nilai ROA di tahun 2016 justru 

mengalami peningkatan. Pada perusahaan Mitrabara 
Adiperdana Tbk nilai ROA di tahun 2015 lebih tinggi 
dibandingkan pada tahun 2016, namun tarif pajak efektif 

pada tahun 2015 justru lebih rendah dari tarif pajak 
efektif pada tahun 2016.Dari data tersebut dapat kita 
lihat perusahaan tersebut melakukan tindakan 

meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Proporsi 
Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap 
Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub 

Sektor Pertambangan Batubara Yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia” . 

Menurut Sofyan (2011: 532) teori keagenan 

menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat untuk 
intersection point bagi hubungan kontrak yang terjadi 
antara manajemen, pemilik, kreditor, dan pemrintah. 
Teori ini bercerita tentang monitoring berbagai biaya 

dan memaksakan hubungan diantara kelompok ini. 
Pohan (2013: 23-24) mengemukakan bahwa 

penghindaran pajak adalah strategi dan teknik 

penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi 
wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan 
perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan 

adalah dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan 
yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan 
perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak 
yang terutang. 

Hery (2015: 192-193) profitabilitas merupakan 
rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan 

sumber daya dan kemampuan yang dimilikinya, yaitu 
yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, 
maupun penggunaan modal. Pengukuran rasio 

profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan 
antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan 
laba/rugi atau neraca. Pengukuran profitabilitas 

perusahaan dalam penelitian ini menggunakan return on 
asset. 
                                                              Laba bersih 

Hasil pengembalian atas asset (ROA) =    
                                                                      Total 
       Hery (2015: 162-166) rasio leverage merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset 
perusahaan dibiayai oleh hutang. Perusahaan dengan 
rasio leverage yang tinggi dapat berdampak pada 

timbulnya resiko keuangan yang besar, tetapi juga 
memiliki peluang yang besar pula untuk menghasilkan 
laba yang tinggi. Pengukuran leverage dalam penelitian ini 

dihitung dengan menggunakan rasio hutang atau sering 
dinamakan sebagai debt ratio.  
                        Total Hutang 
Debt Ratio =  

                       Total Asset 
 
       Hamdani (2016: 83) mengungkapkan dewan 

komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal 
dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris 
indepeden. Jumlah komisaris independen harus dapat 

menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara 
efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Peraturan Pencatatan Efek No. 1-A PT Bursa 

Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) 
mengenai pencatatan efek yang bersifat ekuitas di bursa 
mengatur tentang rasio komisaris independen. Dalam 

butir tersebut dinyatakan bahwa jumlah komisaris 
independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 
persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Proporsi 

komisaris independen dalam penelitian ini di hitung 
dengan rumus: 
                                                   Jumlah Dewan 

Komisaris  
Proporsi Dewan Komisaris =  

 Jumlah Dewan 

Komisaris 
Independen 
 

      Efendi (2016: 48) dalam Ikatan Dewan Komisaris 

Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit 
adalah suatu komite yang bekerja secara profisional dan 
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independen yang di bentuk oleh dewan komisaris. 

Tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi 
dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam 
menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan 

keuangan. Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT 
Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 
Desember 2001 mengenai keanggotan komite audit, 
disebut bahwa jumlah anggota komite audit sekurang-

kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit. 
Pengukuran komite audit dalam penelitian ini di ukur 
menggunakan proporsi komite audit seperti yang 

dilakukan oleh Putu dan IGK (2016) yaitu: 
 
                                     Komite audit diluar komisaris 

independen 
Proporsi komite audit =. 

 Jumlah seluruh komite audit 

 
Sugiyono (2016: 64) hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana masalah penelitian telah dinyatakan 
dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dalam 
penelitian ini yaitu: 

 
H1= Terdapat pengaruh profitabilitas, leverage, 
proporsi komisaris independen dan komite audit 

terhadap penghindaran pajak. 
Fahmi (2013: 80) rasio profitabilitas mengukur 

efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang 
diperoleh dalam hubungannya penjualan maupuan 
investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin 
baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan 

keuntungan perusahaan.  
Hery (2015: 162) rasio leverage merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset 

perusahaan dibiayai oleh hutang. Dalam arti luas rasio 
leverage digunkan untuk mengukur kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik 

jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. 
Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi dapat 
berdampak pada timbulnya resiko keuangan yang besar, 

tetapi juga memiliki peluang yang besar pula untuk 
menghasilkan laba yang tinggi. Resiko keuangan  yang 
besar ini timbul karena perusahaan harus menanggung 

atau terbebani dengan pembayaran bunga dalam jumlah 
yang besar. Namun, apabila hasil dana pinjaman tersebut 
dipergunakan secara efesien dan efektif dengan membeli 

aset produktif tertentu (seperti mesin dan peralatan) 
atau untuk membiayai ekspensi bisnis perusahaan, hal ini 
akan memberikan peluang yang besar bagi perusahaan 

untuk meningkatkan hasil usahanya. Dengan demikian, 
apabila hutang tersebut digunakan dengan baik maka 
akan mampu menghasikan laba yang tinggi. 

Hamdani (2016: 83) mengungkapkan dewan 
komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal 
dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris 
indepeden. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah 

pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan 
kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, 

anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan 

perusahaan itu sendiri. Jumlah komisaris independen 
harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan 
berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Komisaris independen dalam 
perusahaan menyebabkan manajemen perusahaan tidak 
dapat melakukan kecurangan sehingga kinerja 
perusahaan bagus dan sehat. Dengan kata lain apabila 

kinerja perusahaan baik maka akan dapat 
memaksimalkan hasil usahanya.  

Efendi (2016: 48) dalam Ikatan Dewan Komisaris 

Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit 
adalah suatu komite yang bekerja secara profisional dan 
independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan, 

dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan 
memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan 
pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas 

proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, 
pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate 
gavernance di perusahaan-perusahaan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas, leverage, proporsi 
komisaris independen, dan komite audit saling 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

 
H2a   = Terdapat pengaruh profitabilitas 

terhadap penghindaran pajak. 

Hery (2015: 192) Rasio profitabilitas merupakan 
rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas 

normal bisnisnya. Perusahaan adalah sebuah organisasi 
yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan 
keuntungan  dengan cara menjual produk (barang atau 
jasa) kepada para pelanggannya. Tujuan operasional dari 

sebagian besar perusahaan adalah untuk 
memaksimalisasi profit, baik profit jangka pendek 
maupun profit jangka panjang. Manajemen dituntut 

untuk meningkatkan imbal hasil bagi pemilik perusahaan, 
sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini 
semua terjadi apabila perusahaan memperoleh laba yang 

maksimal bagi perusahaan.  
Profitabilitas perusahaan dengan penghindaran 

pajak akan memiliki hubungan, dan apabila perusahaan 

ingin melakukan penghindaran pajak maka harus efisien 
dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak 
dalam jumlah besar. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dialakukan oleh dilakukan oleh Rinaldi dan 
Charoline (2015) yang menyimpulkan bahwa 
profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak.  
 

H2b   = Terdapat pengaruh leverage terhadap 

penghindaran pajak. 
Hery (2015: 162-166) rasio leverage merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset 

perusahaan dibiayai oleh hutang. Dalam arti luas rasio 
leverage digunkan untuk mengukur kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik 
jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. 

Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi dapat 
berdampak pada timbulnya resiko keuangan yang besar, 
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tetapi juga memiliki peluang yang besar pula untuk 

menghasilkan laba yang tinggi. Resiko keuangan  yang 
besar ini timbul karena perusahaan harus menanggung 
atau terbebani dengan pembayaran bunga dalam jumlah 

yang besar. Namun, apabila hasil dana pinjaman tersebut 
dipergunakan secara efesien dan efektif dengan membeli 
aset produktif tertentu (seperti mesin dan peralatan) 
atau untuk membiayai ekspensi bisnis perusahaan, hal ini 

akan memberikan peluang yang besar bagi perusahaan 
untuk meningkatkan hasil usahanya. 

Perusahaan yang memiliki nilai rasio leverage 

yang tinggi menunjukkan semakin tinggi jumlah 
pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan 
perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang 

timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin 
tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya laba 
yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan yang 

dapat digunakan sebagai cara penghindaran pajak. 
Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017) 
menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

H2c   = Terdapat pengaruh proporsi komisaris 

independen terhadap penghindaran pajak. 
Hamdani (2016: 83) mengungkapkan dewan 

komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal 

dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris 
indepeden. Terafiliasi adalah pihak yang mempunyai 
hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang 

saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris 
lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Jumlah 
komisaris independen harus dapat menjamin agar 
mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Komisaris independen dalam perusahaan menyebabkan 
manajemen perusahaan tidak dapat melakukan 

kecurangan sehingga kinerja perusahaan bagus dan 
sehat. 

Semakin banyak jumlah komisaris independen 

maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan 
pengawasan kinerja manajemen. Dengan pengawasan 
yang semakin besar , manajemen akan berhati-hati 

dalam mengambil keputusan dan transparan dalam 
menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi 
penghindaran pajak. Putu dan IGK (2016) dalam 

penelitiannya mengugkapkan bahwa proporsi komisaris 
independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran 
pajak. 

 
H2d = Terdapat pengaruh komite audit 

terhadap penghindaran pajak. 

Efendi (2016: 48) dalam Ikatan Dewan 
Komisaris Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan 
komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara 

profisional dan independen yang di bentuk oleh dewan 
komisaris. Dengan demikian, tugasnya adalah membantu 
dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan 
pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas 

proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, 
pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate 
gavernance di perusahaan-perusahaan. 

Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam 

suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas corporate 
governance dalam sistem pengawasan didalam suatu 
perusahaan, sehingga akan mengurangi terjadinya 

praktik penghindaran pajak. Putu dan IGK (2016) dalam 
penelitiannya menunjukan bahwa komite audit 
berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 
 

II. METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian assosiatif, karena untuk 
mengetahui hubungan variabel terkait yaitu 

penghindaran pajak dengan variabel bebas yaitu, 
profitabilitas, leverage, proporsi komisaris independen, 
dan komite audit. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan 
perusahaan pertambangan yang listing di BEI selama 
tahun 2014 sampai dengan 2016, yang di 

dokumentasikan dalam www.idx.co.id.  
       Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 
24 perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk menentukan 
sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 
sampling purposive. Karena sampling purposive adalah 
teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu.  

       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari 30 laporan keuangan tahunan 

perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang 
listing di BEI selama tahun 2014 sampai dengan 2016. 
Pengumpualan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan menggunakan metode dokumentasi yang 
merupakan pengumpulan data-data sekunder yaitu 
berasal dari data yang ada. Data sekunder pada 

penelitian ini dapat diperoleh dengan mengakses 
website www.idx.co.id. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier 
berganda. Model analisis regresi linier berganda untuk 
meyakinkan bahwa variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat, selanjutnya dilakukan uji 
hipotesis (uji F dan uji t) untuk mengetahui signifikasi 
dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta 

membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah 
menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Teknik analisis data yang akan 
digunakan dalam penelitian ini dibantu oleh Statistical 
Program For Special Science (SPPS) versi 21 . Sebelum 
melakukan analisis, regresi linear berganda maka 

terlebih dahulu harus melakukan Statistik Deskriptif dan 
Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji 
Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji 

Autokerelasi. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Analisi Statistik Deskriptif 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/


Medan, 30 November- 03 Desember 2018  APPPTMA KE-8 

5 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah’ Aisyiah (APPPTMA) 

ISBN: 978-623-90018-0-3 

 

        Berdasarkan analisi statistik deskriptif 

menunjukkan bahwa Variabel Profitabilitas memiliki nilai 
minimum sebesar 0,0008, nilai maksimum sebesar 
0,3175, rata-rata profitabilitas sebesar 0,096616, serta 

standar deviasi sebesar 0,0732464. Variabel Leverage 
memiliki nilai minimum sebesar 0,1449, nilai maksimum 
sebesar 0,5265, nilai rata-rata sebesar Leverage 
0,362137, serta standar deviasi sebesar 0,1000536. 

       Variabel Proporsi komisaris independen memiliki 
nilai minimum sebesar 0,25, nilai maksimum sebesar 
0,66, nilai rata-rata proporsi komisaris independen 

sebesar 0,3920, serta standar deviasi sebesar 0,10848. 
Variabel Komite audit memiliki nilai minimum sebesar 
0,33, nilai maksimum sebesar 0,75,nilai rata-rata komite 

audit sebesar 0,6530, serta standar deviasi sebesar 
0,09411.Variabel Penghindaran pajak dengan proksi 
CETR memiliki nilai minimum sebesar 0,1008 yaitu, nilai 

maksimum sebesar 1,5913, nilai rata-rata penghindaran 
pajak sebesar 0,454494, serta standar deviasi sebesar 
0,3006059. 

 
Uji asumsi klasik. 
       Dari hasil pengujian normalitas dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov yang menunjukan 0,212 > 0,05, 

nilai α = 0,05 dengan kriteria α sig >α berarti data 

sampel berdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan 

bahwa nilai residul berdistribusi normal. Hasil pengujian 

multikoliniaritas Hasil uji multikolinearitas menunjukkan 

semua variabel independen memiliki nilai tolerance 

tidak kurang dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10. 

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan semua variabel 

independen memiliki nilai tolerance tidak kurang dari 

0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10. Berdasarkan kriteria 

maka dapat dikatakan terbebas dari multikolonearitas. 

 

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji glejser 

menunjukan bahwa model regresi linier berganda ini 

masing-masing variabel independen memiliki nilai 

signifikan 0,342,  0,682, 0,079, 0,993. Dengan kriteria 

apabila sig > 0,05 tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas. Hasil uji autokorelasi dengan 

menggunakan uji runs test menunjukan hasil Asymp. Sig. 

(2-tailed) pada uji runs test yaitu 0,353 > 0,05. Dengan 

kriteria jika Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka tidak 

terdapat gejala autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan 

dalam uji ini bahwa regresi linier terbebas dari gejala 

autokorelasi. 

Dari hasil tabel coeficients diatas maka 

dapat ditulis persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X3 + b4X4 + 

e 

Y = 0,487 + (-2,508) + 0,261 + (-

0,513) + 0,484 + e 

 

Tabel 2. Hasil Uji F (Simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 

1,018 4 ,255 3,97

0 

,013b 

Residual 1,603 25 ,064 
  

Total 2,621 29 
   

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak 

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Profitabilitas, Leverage, 

Proporsi Komisaris Independen 

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS21, 2018 

 
      Berdasarkan hasil hipotesis pertama dengan uji f 

diatas perbandingan Fhitung dengan Ftabel adalah 3,970 
>2,76 dan nilai signifikan 0,013 < 0,05. Sehingga H01 

ditolak dan Ha1 diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari 
profitabilitas, leverage, proporsi komisaris independen 
dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap 
penghindaran pajak secara besama-sama. 

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji t 
dapat kita lihat pada tabel Coefficientsa maka dapat 
diketahui hasil uji t. Hipotesis kedua variabel 

profitabilitas memiliki perbandingan nilai thitung dengan 
ttabel, yaitu -3,735 < 2,060, dengan tingkat signifikan 
0,001 < 0,05, berdasarkan nilai signifikan yang lebih kecil 

dari 0,05 hal ini berarti bahwa H02a ditolak dan 
menerima Ha2a. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 
Hipotesis ketiga variabel leverage memiliki 

pebandingan nilai thitung dengan ttabel, yaitu 0,522 < 2,060, 

dengan tingkat signifikan 0,606 > 0,05, hal ini berarti 
bahwa H02b diterima dan menolak Ha2b. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. Hipotesisvariabel proporsi 
komisaris independenmemiliki perbandingan nilai thitung 
dengan ttabel, yaitu -1,066 < 2,060, dengan tingkat 

Tabel 1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa
 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,487 ,452 
 

1,077 ,292 

Profitabilitas 

-

2,50

8 

,672 -,611 -3,735 ,001 

Leverage ,261  ,087 ,522 ,606 

Proporsi 

Komisaris 

Independen 

-,513 -,185 -1,066 ,297 

Komite Audit ,484 ,558 ,152 ,868 ,394 

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak 
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signifikan 0,297 > 0,05, hal ini berarti bahwa H02c 

diterima dan menolak Ha2c. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa proporsi komisaris independentidak 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis 

kelima variabel komite audit memiliki perbandinagan 
nilai thitung denagn ttabel, yaitu 0,152 < 2,060, dengan 
tingkat signifikan 0, 394 > 0,05, hal ini berarti bahwa 
H02d diterima dan menolak Ha2d. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh 
terhadap penghindaran pajak. 

 

Tabel Hasil uji Hasil Uji Koefisien 

Determinasi (R2) 
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi 

pada tabel summary menunjukan besarnya Adjusted R 

Square adalah 0,291 atau 29,1%. Hal ini bahwa variabel 
independen yaitu profitabilitas, leverage, proporsi 
komisaris independen dan komite audit mampu 
menjelaskan variabel dependen yaitu penghindaran 

pajak sebesar 29,1%. Sedangkan sisanya 70,9% dijelaskan 

oleh faktor lainnya. 

Hasil uji pengaruh profitabilitas, leverage, 
proporsi komisaris independen, dan komite 
audit secara simultan terhadap penghindaran 

pajak. 

       Berdasarkan hasil uji hipotesis, uji F 
(simultan) menunjukkan bahwa perbandingan Fhitung 

dengan Ftabel adalah Fhitung 3,970 > Ftabel 2,76 dan nilai 
signifikan 0,013 < 0,05. Sehingga H01 ditolak dan Ha1 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen yang terdiri dari profitabilitas, 
leverage, proporsi komisaris independen dan komite 
audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak secara besama-sama pada perusahaan sub sektor 
pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2014-2016 .  

 
Hasil uji pengaruh profitabilitas, leverage, 
proporsi komisaris independen, dan komite 

audit secara parsial terhadap penghindaran 
pajak. 
Pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap 

penghindaran pajak 
Berdasarkan uji hipotesis, uji t (persial)  untuk 

variabel profitabilitas (X1) menunjukkan perbandingan 
nilai thitung  dengan ttabel, yaitu -3,735 < 2,060, dengan 

tingkat signifikan 0,001 < 0,05, berdasarkan nilai 
signifikan yang lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bahwa 
H02a ditolak dan menerima Ha2a. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub 
sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Hasil penelitian 

ini terbukti menunjukkan bahwa profitabilitas sebagai 
rasio yang dapat menggambarkan kemampuan 
perusahaan untuk menghasilkan laba mempunyai 
pengaruh terhadap penghindaran pajak yang merupakan 

cara untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan 
tujuan untuk mendapatkan laba yang maksimal. Sehingga 
semakin tinggi rasio profitabilitas maka semakin 

menurun nilai CETR yang akan menggambarkan 
peningkatan praktik penghindaran pajak. 
      Hasil penelitaan ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Vidiyanna dan Bella (2017) yang 
menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, 

profitabilitas yang tinggi akan memiliki tax avoidance 
yang diproksikan dengan CETR yang rendah. CETR 
yang rendah tersebut menyebabkan perusahaan agresif 

terhadap penghindaran pajaknya, karena perusahaan 
dengan profitabilitas yang tinggi akan melakukan usaha 
untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan. 

 
Pengaruh leverage secara parsial terhadap 
penghindaran pajak  

       Berdasarkan uji hipotesis, uji t (parsial)  untuk 
variabel leverage (X2) menunjukkan perbandingan nilai 
thitung  dengan ttabel, yaitu yaitu 0,522 < 2,060, dengan 

tingkat signifikan 0,606 > 0,05, hal ini berarti bahwa 
H02b diterima dan menolak Ha2b. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor 

pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2014-2016. Hal ini menunjukkan 
bahwa biaya bunga yang timbul dari kewajiban atau 

utang dari pihak ketiga tidak digunakan oleh manajemen 
untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara 
mengurangi laba sebelum pajak yang dapat meringankan 

beban pajak perusahaan. Dengan kata lain perusahaan 
tidak akan memilih untuk berhutang dalam melakukan 
praktik penghindaran pajak. 

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian 
Tommy dan Maria (2013) yang mengugkapkan bahwa 
leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017) yang 
menunjukkan leverage berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak, bahwa perusahaan yang memiliki 
nilai rasio leverage yang tinggi menunjukkan semakin 
tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga dan 

semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang 
tersebut. Sehingga dapat mengurangi beban pajak 
perusahaan.  

 
Pengaruh proporsi komisaris independen secara 
parsial terhadap penghindaran pajak. 

Berdasarkan uji hipotesis, uji t (parsial)  untuk 

variabel proporsi komisaris independen (X3) 
menunjukkan perbandingan nilai thitung  dengan ttabel, yaitu 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,623a ,388 ,291 ,2531833 

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Profitabilitas, 
Leverage, Proporsi Komisaris Independen 
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-1,066 < 2,060, dengan tingkat signifikan 0,297 > 0,05, 

hal ini berarti bahwa H02c diterima dan menolak Ha2c. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris 
independentidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak pada perusahaan sub sektor pertambangan 
batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2014-2016. Hal ini menunjukan bahwa komisaris 
independen sebagai sistem pengawasan terhadap 

manajemen belum berjalan secara efektif dalam 
mengurangi kecurangan perusahaan dalam hal 
penghindaran pajak yang direncankan secara legal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Ida dan Ketut (2016) yang 
mengungkapkan bahwa proporsi komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap pengindaran pajak. Hal ini 
berarti proporsi komisaris independen yang besar di 
dalam perusahaan tidak efektif dalam upaya pencegahan 

praktik penghindaran pajak dan peran komisaris 
independen dalam mekanisme corporate governance 
tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dalam 

pengambilan keputusan pajak di perusahaan. 
Namun penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Putu dan IGK (2016) 

yang menunjukkan hasil bahwa proporsi komisaris 
independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
Dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa 

keberadaan komisaris independen efektif dalam usaha 
mencegah praktik penghindaran pajak. Semakin banyak 
jumlah komisaris independen maka semakin besar 

pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja 
manajemen.  

Pengaruh komite audit secara parsial 
terhadap penghindaran pajak. 

Berdasarkan uji hipotesis, uji t (parsial) untuk 
variabel komite audit (X4) menunjukkan perbandingan 
nilai thitung  dengan ttabel, yaitu 0,152 < 2,060, dengan 

tingkat signifikan 0, 394 > 0,05, hal ini berarti bahwa 
H02d diterima dan menolak Ha2d. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub 
sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2014-2016 . Hal ini 

menunjukkan bahwa komite audit sebagai suatu komite 
yang bekerja secara independen dan dibentuk oleh 
dewan komisaris  untuk memperkuat fungsinya sebagai 

sistem pengawasan atas pelaporan keuangan belum 
efektif dalam hal penghindaran pajak yang merupakan 
cara mengurangi beban pajak secara legal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Moses dan Nur (2017) yang 
mengungkapkan bahwa komite audit tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan 
adanya kerjasama  yang erat antar organ dalam suatu 
perusahaan yang memiliki perbedaan kepentingan dalam 

informasi pelaporan keuangan, sehingga keberadaan 
komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan 
integritas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan 
dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh 

elemen perusahaan. 

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Putu dan IGK (2016) 
yang menunjukkan hasil bahwa komite audit 
berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal 

ini menunjukkan bahwa komite audit yang bertugas 
untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan 
laporan keuangan dapat mencegah kecurangan pihak 
manajemen. Semakin tinggi keberadaan komite audit 

dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas 
GCG dalam perusahaan, sehingga akan mengurangi 
terjadinya praktik penghindaran pajak. 

 

V. KESIMPULAN 

 

       Berdasarkan analisis data, simpulan yang diperoleh 

dalam penelitian ini yaitu secara simultan (bersama-
sama) variabel profitabilitas, leverage, proporsi komisaris 
independen, dan komite audit berpengaruh signifikan 
terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub 

sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Secara parsial 
(individual) variabel profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap penghindaran pajak dan variabel leverage, 
proporsi komisaris independen dan komite audit tidak 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-
2016. 

       Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, 
maka beberapa saran yang di berikan kepada pihak yang 
berkaitan dalam penelitian yaitu bagi penelitian 

selanjutnya diharapkan menambahkan sampel 
perusahaan lebih banyak lagi dan bukan hanya dari 
sektor pertambangan saja agar hasil yang diperoleh 

lebih jelas terkait penghindaran pajak dan juga 
menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi 
penghindaran pajak. Bagi pemerintah sebaiknya lebih 

memperhatikan lagi celah-celah perundang-undangan 
perpajakan yang dapat digunakan untuk melakukan 
praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan 

negara. 
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