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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan Manufaktur terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dari Tahun 2011-2014. Berdasarkan metode 

purposive sampling yang telah ditetapkan pada Bab III, maka diperoleh 

jumlah sampel sebanyak 61 perusahaan Manufaktur yang memenuhi kriteria. 

Adapun prosedur pemilihan sampel tampak pada tabel 4.1. 

Tabel 3. 

Prosedur Pemilihan Sampel 

No Keterangan Jumlah 

 1 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI serta 

mempublikasikan laporan keuangan auditan per- 31 

Desember dari tahun 2011-2014 

142 

 2 Perusahan manufaktur yang melaporkan laba terus 

menerus selama periode 2011-2014 

(71) 

 3 Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah 

sebagai mata uang pelaporan 

(10) 

 4 Jumlah observasi 61 

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2016. 

 

Penelitian diperoleh sampel sebanyak 61 perusahaan manufaktur yang 

diperoleh dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 

dari tahun 2011-2014. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan 

selama 4 tahun didapat 244 data yang digunakan dalam penelitian ini. Data 
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yang dikumpulkan meliputi seluruh variabel penelitian, yaitu Tax Avoidance, 

karakteristik Eksekutif, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran 

Perusahaan. 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4. 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Descriptive Statistics

244 .05977 .91605 .2772456 .12070764

244 .00284 .31998 .0529826 .04778402

244 .07369 71.50898 10.78740 10.31455098

244 31.00000 99.00000 70.54369 17.32841835

244 10.78293 19.27947 14.36369 1.69565732

244

CETR

RISK

ROA

INST

SIZE

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2016. 

 

Penelitian ini sebanyak 244 data. Rata-rata Tax Avoidance (CETR) 

sebesar 0,2772456 nilai  minimum sebesar 0,05977 nilai maximum sebesar 

0,91605 dan standar deviasi sebesar 0,12070764. Rata-rata Karakter 

Eksekutif (RISK) sebesar 0,0529826, nilai  minimum sebesar 0,00284, nilai 

maximum sebesar 0,31998 dan standar deviasi sebesar 0,04778402. Rata-rata 

Profitabilitas (ROA) sebesar 10,78740, nilai  minimum sebesar 0,0769, nilai 

maximum sebesar 71,50898, dan standar deviasi sebesar 10,31455098. Rata-

rata Kepemilikan Institusional (INST) sebesar 70,54369, nilai  minimum 

sebesar 31,00000, nilai maximum sebesar 99,00000 dan standar deviasi 
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sebesar 17,32841835. Rata-rata Ukuran Perusahaan (SIZE) sebesar 14,36369, 

nilai  minimum sebesar 10,78293, nilai maximum sebesar 19,27947 dan 

standar deviasi sebesar 1,69565732. 

2. Uji Kualitas Data 

Pengujian asumsi klasik yang akan diuji dalam model persamaan 

penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel dependen dan independen atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal.  

Tabel 5. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

212

.0000000

.03517520

.060

.060

-.045

.867

.440

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized

Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2016. 

Pada tabel 4.3 di atas, dimana menunjukkan nilai Asymp. Sig 

(0.440) > α (0.05). Hasil ini dapat disimpulkan bahwa model regresi 

memenuhi asumsi normal. 
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Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2016. 

 

Gambar  3.  

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot 

 

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar 

dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa penyebaran data memenuhi asumsi normalitas. 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Tabel 6. 

Uji Multikolinearitas 
  Dependent Variable: Tax Avoidance 

S

u

m

S

u

m

b

e

r

:

 

D

ata Sekunder Yang Diolah, 2016. 

Variabel 

Bebas 
Collinearity Statistics Kesimpulan 

Tolerance VIF 

RISK 0.871 1.149 Tidak terjadi multikolinearitas 

PROF 0.758 1.320 Tidak terjadi multikolinearitas 

INST 0.871 1.148 Tidak terjadi multikolinearitas 

SIZE 0.919 1.088 Tidak terjadi multikolinearitas 
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Berdasarkan hasil perhitungan nilai tolerance menunjukan tidak ada 

variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10. 

Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada 

satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel 

independen dalam model regresi. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah 

Uji Park. Uji Park dilakukan dengan cara meregresi nilai residual (Lnei2) 

dengan masing-masing variabel independen. Jika nilai sig > 0,05 maka 

tidak ada terjadi heteroskedastisitas. Ringkasan hasil Uji Park dapat 

dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini. 

 

Tabel 7. 

Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig Keterangan 

RISK 0.451 Tidak ada heteroskedastisitas 

PROF 0.052 Tidak ada heteroskedastisitas 

INST 0.966 Tidak ada heteroskedastisitas 

SIZE 0.966 Tidak ada heteroskedastisitas 

Dependent Variable: LN Residual absolut 

 Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2016. 
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Hasil uji heteroskedastisitas dalam bentuk Grafik Scatterplot sebagai 

berikut : 

 

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2016 

 

Gambar 4.  

Grafik Scatterplot 
. 

 

Berdasarkan gambar 2 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data 

tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak 

terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini 

berarti tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, 

sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi tax 

avoidance berdasarkan variabel yang memengaruhinya, yaitu 

karakteristik eksekutif, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan 

ukuran perusahaan. 
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d. Uji Autokorelasi 

Tabel 8. 

Uji  

Autokorelasi

Model Summaryb

.376a .142 .125 .03510050 2.016

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), SIZE, RISK, INST, ROAa. 

Dependent Variable: CETRb. 

 
Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2016. 

 

 

Berdasarkan tabel 4.6  nilai Durbin Watson yang diperoleh sebesar 

2.016. Jika angka Durbin Watson diantara du<d<4-du tidak terdapat 

autokorelasi. Untuk N = 212 dengan k = 4 diperoleh nilai dL = 1.728 dan 

dU = 1.809 sehingga nilai DW berada pada 1.809 < DW < 2.193. Maka 

diketahui 1.809<2.016<2.193 yang artinya hasil penelitian ini telah 

memenuhi syarat dan bebas dari autokorelasi. Konsekuensinya bahwa 

dalam model regresi ini varian sampel dapat menjelaskan varian populasi. 

 

C. Hasil Analisis Data 

1. Persamaan Linier Berganda 

Untuk pengujian hipotesis pertama sampai pengujian hipotesis 

keempat dilakukan dengan Regresi linier berganda. pada dasarnya Regresi 

linier berganda menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Metode regresi linier berganda diterapkan dalam penelitian ini karena selain 
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untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga 

menunjukkan arah hubungan antar variabel, apakah memiliki hubungan 

positif atau negatif. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan alat 

analisis regresi linear berganda diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 9. 

Hasil Regresi Linier Berganda 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

  

1 (Constant) .253 ,024  10.587 ,000 

RISK .136 ,056 ,156 2,422 ,016 

ROA -.001 ,000 -.336 -4.609 ,000 

INST .0003 ,000 ,114 1.659 ,099 

SIZE -,004 ,002 -,151 -2.249 ,026 

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2016. 

Hasil perhitungan regresi diperoleh persamaan sebagai berikut : 

TA = -0,253 + 0,136 RISK – 0,001 ROA + 0,0003 INST – 0,004 SIZE + e 

Keterangan: 

Y       =  Tax Avoidance (CETR)  

𝛼        =   Konstanta  

X
1         

=   Karakteristik Eksekutif (RISK) 

X
2         

=  Profitabilitass (ROA) 

 X
3         

=   Kepemilikan Institusional (INST)  

X
4        

=  Ukuran Perusahaan (SIZE) 

e       =   Error  

 

β1 β2 β3 β4 β5 β6    =   koefisiensi masing-masing variabel 
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a. Uji Hipotesis 1 (H1) 

Variabel karakter Eksekutif memiliki nilai koefisien regresi sebesar 

0.136, Nilai t 2,422 dengan signifikansi sebesar 0.016 < α 0.05 sehingga 

variabel karakter Eksekutif  berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel 

Tax Avoidance. Jadi, hipotesis 1 ditolak. 

 

b. Uji Hipotesis 2 (H2) 

Variabel Profitabilitas memiliki nilai koefisien regresi sebesar -

0,001, Nilai t -4,609 dengan signifikansi sebesar 0,000 < α 0,05 sehingga 

variabel Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Tax 

Avoidance. Jadi, hipotesis 2 ditolak. 

 

c. Uji Hipotesis 3 (H3) 

Variabel adalah Kepemilikan Institusional memiliki nilai koefisien 

regresi sebesar β 0.0003, Nilai t 1.659 dengan signifikansi sebesar 0,099 > 

α 0,05. Hasil pengujian hipotesis berbeda dengan hipotesis yang diajukan 

karena berdasarkan hasil pengujian hipotesis  Jadi, hipotesis 3 ditolak. 

 

d. Uji Hipotesis 4 (H4) 

Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai memiliki nilai 

koefisien regresi sebesar -0,004 Nilai t -2,249 dengan signifikansi sebesar 

0.026 < α 0.05 sehingga variabel Ukuran Perusahaan terbukti berpengaruh 
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positif signifikan terhadap variabel Tax Avoidance. Jadi, hipotesis 4 

diterima. 

Secara keseluruhan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan 

regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini 

 

Tabel 10. 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Kode Hipotesis Hasil 

B Sig. 

 

H1 

Karakter Eksekutif berpengaruh positif 

terhadap Tax Avoidance. 

 

Ditolak 

 

.136 

 
 

,016 

 

H2 

Profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap Tax Avoidance. 

 

Ditolak 

 

-.001 

 
 

,000 

 

H3 

Kepemilikan Institusional berpengaruh 

negatif terhadap Tax Avoidance. 

 

Ditolak 

 

.0003 

, 
 

099 

 

H4 

Ukuran Perusahaan berpengaruh positif 

terhadap Tax Avoidance 

 

Diterima 

 

-,004 

 
 

,026 

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2016 
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2. Uji Kofisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerapkan variasi variabel dependen. 

Tabel 11.  

Uji Kofisien Determinasi (R2 

Model Summary

.376a .142 .125 .03510050

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), SIZE, RISK, INST, ROAa. 

 
Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2016 

 

Besarnya koefisien determinasi (Adjusted R
2
) adalah 0.142 atau 14,2 

% ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam hal ini adalah 

variabel Karakteristik Eksekutif (RISK), Profitabilitas (ROA), Kepemilikan 

Institusional (INST), dan  Ukuran Perusahaan (SIZE), secara simultan 

memiliki pengaruh terhadap variabel Tax Avoidance sebesar 14,2 %, 

sedangkan sisanya yaitu sebesar 85,8 % (100% - 14,2 %) dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain diluar penelitian. 

 

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independenyang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. 
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Tabel 12.  

Uji Signifikansi Simultan 

ANOVAb

.042 4 .011 8.540 .000a

.255 207 .001

.297 211

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors : (Constant), SIZE, RISK, INST, ROAa. 

Dependent Variable: CETRb. 

 
Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, 2016 

Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F test sebesar 8,540 dan 

signifikan sebesar (0,000) < alpha (0,05) yang berarti variabel Karakteristik 

Eksekutif (RISK), Profitabilitas (ROA), dan Kepemilikan Institusional (INST), 

dan Ukuran Perusahaan (SIZE), secara simultan mempengaruhi variabel Tax 

Avoidance. 

 

D. Pembahasan Hipotesis 

 

Penelitian ini menguji pengaruh Karakteristik Eksekutif, 

Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Tax Avoidance. Berdasarkan pada pengujian empiris yang telah dilakukan 

terhadap empat hipotesis dalam penelitian ini, hasilnya menunjukkan 

bahwa tidak semua Hipotesis diatas diterima. Dari ke empat hipotesis yang 

di uji tiga hipotesis ditolak yaitu Karakteristik Eksekutif, Profitabilitas, dan 

Kepemilikan Institusional. Sedangkan hipotesis Ukuran Perusahaan 

diterima. 
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Pengujian hipotesis pertama menunjukan hasil bahwa Karakteristik 

Eksekutif (RISK) memiliki pengaruh negatif terhadap  tax avoidance 

(CETR) Hasil pengujian dari hipotesis ini ditolak. Hasil penilitian ini 

sejalan dengan penilitian yang dilakukan oleh Winoto (2014) yaitu 

Karakteristik Eksekutif berpengaruh negatif terhadap tax avoidance 

.Karena hasil yang ditujukan berbanding terbalik dengan hipotesis yang 

dibangun. Dimana pengukuran tax avoidance nya dilihat dari jumlah nilai 

CETR nya. Nilai risk yang positif terhadap nilai CETR menunjukan bahwa 

penghindara pajak tidak dilakukan. Karena nilai CETR yang positif 

menunjukan telah melakukan pembayaran pajak yang optimal. Setiap 

penurunan 1 persen nilai RISK  maka akan menaikan nilai CETR sebesar 

13.6 persen, artinya menandakan Karakter Eksekutif cendrung memiliki 

sifat risk adverse. Eksekutif yang bersifat risk averse cendrung bermain 

aman dan setiap motivasinya dalam mengambil keputusan atau kebijakan 

para eksekutif yang bersifat risk averse menunjukan sifat kebalikan dari 

eksekutif yang bersifat risk taker. Naik turunnya RISK (corporate risk) 

mencerminkan kecenderungan karekter eksekutif. Tingkat RISK yang 

tinggi mengindikasikan karekter eksekutif lebih memiliki sifat risk taker 

daibandingkan dengan  RISK  yang  rendah atau dengan kalimat 

sebaliknya tingkat RISK yang rendah mengindasikan karekter eksekutif 

lebih memiliki sifat risk averse dibandingkan dengan tingkat RISK yang 

tinggi Budiman (2012).  RISK yang  lebih rendah mengindikasikan 

karakter eksekutif lebih memiliki sifat risk averse, dimana eksekutif 
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cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam 

mengambil keputusan dalam melakukan penghindaran pajak. Risk averse 

lebih menitik beratkan pada keputusan-keputusan yang tidak 

mengakibatkan resiko yang besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Budiman (2012). 

Hipotesis kedua pada penelitian ini menunjukan hasil bahwa 

profitabilitas ( ROA ) memiliki pengaruh terhadap tax avoidance (CETR). 

Hasil pengujian hipotesis ini ditolak. Semakin rendah nilai ROA akan 

menurunnkan nilai CETR, artinya kecendrungan perusahaan melakukan 

penghindaran pajak meningkat. Penurunan nilai ROA sebesar 1 persen 

akan berdampak pada menurunnya nilai CETR sebesar -1 persen. Yang 

artinya perusahaan yang memiliki profit rendah akan lebih 

memaksimalkan pendapatannya, salah satunya dengan meminimalkan 

beban pajaknya dengan cara memposisikan perusahaan terebut dalam 

perencanaan pajak Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Prakosa (2014) menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh 

negative pada tax avoindace. Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan 

Sari (2013) juga memberikan hasil yang sama yaitu ROA berpengaruh 

secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini 

mempunyai hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rinaldi (2015) yaitu ROA berpengbaruh positif signifikan terhadap tax 

avoidance  terhadap .Tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan 
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perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang 

optimal. hal itu berarti perusahaan telah melakukan penghindaran pajak. 

 

Pengujian hipotesis ketiga menunjukan hasil Kepemilikan 

Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan institusional yang semakin 

besar akan peran untuk memengaruhi manajemen dalam perusahaan untuk 

memaksimalkan pendapatan laba untuk para investor institusional 

Khuruna (2009). Pemilik institusional memainkan peran penting dalam 

memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Seharusnya hal 

ini dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan 

diri sendiri. Pemilik institusional juga memiliki insentif untuk memastikan 

bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan 

kesejahteraan pemegang saham institusional, karena adanya struktur 

kepemilikan belum mampu mengontrol dengan baiktindakan manajemen 

atas sikap opportunitiesnya dalam melakukan manajemen laba Suardana 

(2014). 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Annisa dan 

Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara 

variabel kepemilikan institusional terhadap tax avoidance.  

 

Hipotesis keempat pada penelitianb ini  menyatakan bahwa Ukuran 

perusahaan berpengaruh positif  terhadap tax avoidance. Hasil pengujian 
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hipotesis ini diterima. Hal ini menjelaskan semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin besar pula sumber daya yang dimilikinya. 

Perusahaan-perusahaan yang memiliki sumber daya yang besar akan 

melakukan pengelolaan beban pajaknya karena mereka dapat 

memposisikan diri mereka dalam perencanaan pajak dengan menggunakan 

sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia yang ahli dalam 

perpajakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  

Sukartha (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap tax avoidance menjelaskan bahwa semakin besar suatu 

perusahaan makan akan dapan memaksimalkan sumber daya nya untuk 

mendapatkan laba yang tinggi. Jika laba suatu perusahaan meningkat maka 

pajak nya pun meningkat dan perusahaan tersebut akan melakukan 

perencanaan pajak guna mengurangi pajak perusahaan nya tersebut dengan 

melakukan penghindaran pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


