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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini menjelaskan gambaran hasil penelitian beserta hipotesis 

dengan pembahasan pada bagian akhir. Hasil penelitian dan pembahasan 

ditampilkan secara sendiri-sendiri. Penelitian ini menggunakan alat bantu 

perangkat lunak yakni SPSS versi 15.0. Adapun penjelasan hasil penelitian dan 

pembahasan adalah sebagai berikut ini: 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI pada awalnya didirikan 

oleh pemerintah Belanda di Indonesia sejak tahun 1912 namun kemudian 

ditutup karena Perang Dunia I. Tahun 1977 bursa dibuka kembali dan 

dikembangkan menjadi bursa modal yang modern dengan menerapkan 

Jakarta Automoted Trading System (JATS) yang terintegrasi oleh sistem 

kliring dan penyelesaian, serta depositori saham yang dimiliki oleh PT. 

Kustodian Depositori Efek Indonesia (KDEI) dengan mengenai Harga Saham 

Gabungan (IHSG). 

Perdagangan surat berharga dimulai di Pasar Modal Indonesia sejak 3 

juni 1952, namun pada tanggal 10 Agustus 1977 pasar modal Indonesia 

mengalami perubahan. Bursa Efek Jakarta dipisahkan dari institusi Bapepam 

pada tahun 1992 dan diswastakan, mulailah pasar modal mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat. Pasar modal tumbuh dengan pesat dalam 
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periode 1992-1997. Krisis di Asia Tenggara pada tahun 1997 membuat pasar 

modal jatuh dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun ke posisi 

paling rendah. Bagaimanapun, masalah pasar modal tidak terlepas dari arus 

investasi yang akan menentukan pertumbuhan ekonomi. Pada 1 desember 

2007 BEI  mulai beroperasi setelah penggabungan BEJ dan BES.  

 Sampel yang bersumber dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam penelitian ini mencakup data pada tahun 

2012 sampai dengan 2014. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan 

yang menjalankan proses pembuatan produk. Sebuah perusahaan dikatakan 

manufaktur apabila adanya tahapan input-process-output yang akhirnya 

menghasilkan suatu produk. Karakteristik utama industri manufaktur adalah 

mengolah sumber daya menjadi barang jadi melalui suatu proses. Aktivitas 

industri manufaktur mencakup beberapa jenis usaha, antara lain : 

1. Aneka Industri : 

a. Mesin dan alat berat 

b. Otomotif dan komponennya 

c. Perakitan 

d. Tekstil dan garmen 

e. Sepatu dan alas kaki kain 

f. Kabel 

g. Barang elektronika 

2. Industri Barang Konsumsi : 

a. Rokok 
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b. Farmasi 

c. Kosmetika 

3. Industri Bahan Kimia : 

a. Semen dan keramik 

b. Porselen 

c. Kaca dan logam 

d. Kimia 

e. Plastik dan kemasan 

f. Pulp dan kertas 

Metode penelitian yang digunakan berdasarkan metode purposive 

sampling yang telah ditetapkan pada bab III, maka diperoleh jumlah sampel 

sebanyak 60 perusahaan yang memenuhi kriteria. Perusahaan yang dijadikan 

sampel dibagi dalam tiga sector, dan ditujukan pada gambar 4.1 : 

 

Jumlah Perusahaan 

Gambar 4.1 

Sektor Aneka Industry

Sektor Industry Dasar dan Kimia

Sektor Industry Barang Konsumsi

60 

60 

60 

12 

28 

20 

Jumlah Sampel Jumlah Perusahaan
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Hal ini dimaksudkan agar lebih mencerminkan kondisi saat ini. Adapun 

prosedur pemilihan sampel adalah sebagai berikut : 

TABEL 4.1 

PROSEDUR PEMILIHAN SAMPEL 

No Kriteria sampel Jumlah 

1 Perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2012 – 2014 

450 

2 Perusahaan yang menerbitkan annual report selama 

periode penelitian 

74 

3 Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah 74 

4 Perusahaan yang memiliki data lengkap dan sesuai 

dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

60 

 Total perusahaan yang dijadikan sampel 60 

     Sumber: Data diolah peneliti 

 

B. Uji Kualitas Data 

1. Analisis Statik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, 

nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan simpangan 

baku (standar deviation) dari variabel independen dan variabel dependen. 

Hasil statistik deskriptif ditunjukkan dalam tabel 4.2. 
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TABEL 4.2 

                          STATISTIK DESKRIPTIF

  Sumber : Output SPSS 15.0 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pengamatan dalam penelitian ini 

sebanyak 180 sampel, adapun hasil statistik deskriptif sebagai berikut: 

a. Variabel Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki nilai 

minimum sebesar 0,00; nilai maksimum sebesar 0,25 nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0,0964; dan simpangan baku (standar deviation) 

sebesar 0,06114. 

b. Variabel Capital Intensity (CI) memiliki nilai minimum sebesar 0,09; 

nilai maksimum sebesar 1;00 nilai rata-rata (mean) sebesar 0,4469; 

dan simpangan baku (standar deviation) sebesar 0,19162. 

c. Variabel Perencanaan Pajak (PERPAJ) memiliki nilai minimum 

sebesar 0; nilai maksimum sebesar 1; nilai rata-rata (mean) sebesar 

0,58; dan simpangan baku (standar deviation) sebesar 0,494. 

d. Variabe Penghindaran Pajak (PENGPAJ) memiliki nilai minimum 

sebesar -0,84; nilai maksimum sebesar 0,78; nilai rata-rata (mean) 

Descriptive Statistics

180 .00 .25 .0964 .06114

180 .09 1.00 .4469 .19162

180 0 1 .58 .494

180 -.84 .78 -.0024 .30074

180

CSR

CI

PERPAJ

PENGPAJ

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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sebesar -0,0024; dan simpangan baku (standar deviation) sebesar 

0,30074. 

 

2. Analisis Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam 

regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah One-Sample Kolmogorov Smirnov Test. 

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.3. 

TABEL 4.3 

UJI NORMALITAS 

               

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Output SPSS 15.0 

Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan hasil bahwa nilai Asymp. Sig 

(2-tailed) sebesar 0,129 > (0,05). Jadi, dapat disimpulkan data pada 

penelitian ini berdistribusi normal. 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

180

.0000000

.28487281

.087

.087

-.076

1.170

.129

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test dis tribution is  Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Uji 

multikolinearitas dalam penelitian dapat dilihat dari nilai Tolerance 

atau Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji multikolinearitas dalam 

penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.4. 

TABEL 4.4 

UJI MULTIKOLINEARITAS   

  

 

 

 

 

  Sumber : Output SPSS 15.0 

Berdasarkan tabel 4.4 didapatkan hasil bahwa VIF masing-

masing variabel ≤ 10. Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 

1,023; Capital Intensity (CI) sebesar 1,026; dan Perencanaan Pajak 

(PERPAJ) 1,010. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian ini tidak 

terjadi multikolinearitas. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian 

Coefficientsa

-.230 .076

.061 .355 .012 .978 1.023

.254 .114 .162 .975 1.026

.185 .044 .304 .957 1.045

(Constant)

CSR

CI

PERPAJ

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: PENGPAJa. 
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ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Hasil uji 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.5. 

TABEL 4.5 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output SPSS 15.0 

Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi 

dari masing-masing variabel independen pada penelitian ini lebih besar 

dari  (0,05). Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 0,393; 

Capital Intensity (CI) sebesar 0,466; dan Perencanaan Pajak (PERPAJ) 

sebesar 0,425. Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian ini tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah antara variabel 

pengganggu masing-masing variabel saling mempengaruhi dalam 

model regresi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan DW (Durbin-Watson). Hasil uji autokorelasi dalam 

penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.6. 

 

Coefficientsa

.255 .040 6.295 .000

.162 .190 .065 .856 .393

-.044 .061 -.055 -.730 .466

-.019 .024 -.061 -.799 .425

(Constant)

CSR

CI

PERPAJ

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS_RESa. 
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                               TABEL 4.6  

                      UJI AUTOKORELASI 

                          DURBIN-WATSON 

      
Model Summary 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .498
a
 .248 .230 .26450 2.117 

a. Predictors: (Constant), Lag_PENGPAJ, CSR, CI, PERPAJ 

b. Dependent Variable: PENGPAJ 

 
         Sumber : Output SPSS 15.0 

Berdasarkan tabel 4.6 didapatkan hasil bahwa nilai DW sebesar 

2,117. Hasil ini yaitu terletak diantara DU (1,7901) dan 4-DU (2,2099). 

Jadi, dapat disimpulkan data pada penelitian ini tidak terjadi 

autokolerasi. 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)  

1. Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

 Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menguji kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel 

dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada tabel 4.7. 

TABEL 4.7 

UJI KOEFISIEN DETERMINASI 
                   

  

 

 

 

 

 Sumber : Output SPSS 15.0 

Model Summaryb

.320a .103 .087 .28729

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predic tors: (Constant), PERPAJ, CSR, CIa. 

Dependent Variable: PENGPAJb. 
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Berdasarkan tabel 4.7 didapatkan hasil bahwa besarnya koefisien 

determinasi (Adjusted R
2
) adalah 0,087 atau 8,7%, hal ini menunjukkan 

bahwa penghindaran pajak (PENGPAJ) sebesar 8,7%  oleh variabel 

corporate social responsibility, capital intensity, dan perencanaan pajak. 

Sedangkan sisanya 91,3% (100%-8,7%) dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar model penelitian. 

 

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

 Uji signifikan simultan (Uji F) bertujuan untuk menguji apakah 

semua variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan atau 

bersama-sama terhadap variabel dependen dalam model penelitian. Hasil 

uji signifikan simultan (Uji F) ditunjukkan pada tabel 4.8. 

TABEL 4.8 

UJI SIGNIFIKAN SIMULTAN (UJI F)                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output SPSS 15.0 

 
Berdasarkan tabel 4.8 didapatkan hasil bahwa nilai F sebesar 6,715 

dengan nilai signifikan sebesar 0,000 (0,05). Jadi, variabel independen 

(corporate social responsibility, capital intensity, dan perencanaan pajak) 

ANOVAb

1.663 3 .554 6.715 .000a

14.526 176 .083

16.189 179

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Cons tant), PERPAJ, CSR, CIa. 

Dependent Variable: PENGPAJb. 
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berpengaruh simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen 

(penghindaran pajak). 

 

3. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial (Uji t) bertujuan untuk menguji apakah variabel 

independen mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen 

dalam model penelitian. Hasil uji parsial (Uji t) dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada tabel 4.9. 

TABEL 4.9 

UJI PARSIAL (UJI t) 
  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Sumber: Output SPSS 15.0 

 

Berdasarkan  pengujian pada tabel 4.9 dapat dirumuskan model 

regresi sebagai berikut: 

Berdasarkan tabel yang sama yaitu tabel 4.12 hasil pengujian 

hipotesis-hipotesis dijelaskan sebagai berikut ini: 

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

 Hasil uji parsial menunjukkan variabel independen yaitu Corporate 

Social Responsibility (CSR) mempunyai nilai sig 0.863 > 0.05 dan arah 

koefisien regresi positif 0.061 yang berarti variabel Corporate Social 

PENGPAJ = (-2,30) + 0,061CSR + 0,254CI + 0,185PERPAJ   

 

Coefficientsa

-.230 .076 -3.033 .003

.061 .355 .012 .173 .863

.254 .114 .162 2.240 .026

.185 .044 .304 4.160 .000

(Constant)

CSR

CI

PERPAJ

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: PENGPAJa. 
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Responsibility tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan 

demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Corporate 

Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak di 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dinyatakan ditolak. 

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

 Hasil uji parsial menunjukan variabel independen yaitu Capital 

Intensity (CI) mempunyai nilai sig 0.026 < 0.05 dan arah koefisien 

regresi positif 0.254 yang berarti variabel Capital Intensity berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis Kedua 

(H2) yang menyatakan bahwa Capital Intensity berpengaruh positif 

terhadap penggindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dinyatakan diterima. 

c. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 

 Hasil uji parsial menunjukan variabel independen yaitu 

Perencanaan Pajak (PERPAJ) mempunyai nilai sig 0.00 < 0.05 dan arah 

koefisien regresi positif 0.185 yang berarti variabel Perencanaan Pajak 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian 

hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa Perencanaan Pajak 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak di perusahaan 

manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dinyatakan 

diterima. 
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D. Pembahasan (Interpretasi) 

        Penelitian ini menguji pengaruh corporate social responsibility, 

capital intensity dan perencanaan pajak terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indoneia (BEI). 

Berdasarkan pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian, hasil pengujian 

yang menunjukan hipotesis yang diterima pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah Capital Intensity dan 

Perencanaan Pajak. Adapun penjelasan yang lebih rinci sebagai berikut:  

a. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

Penghindaran Pajak 

 Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab 

sosial perusahaan atas dampak yang diberikan oleh perusahaan dalam 

menjalankan fungsinya terhadap lingkungan, ini salah satu kewajiban  

perusahaan yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam. Setiap 

perusahaan yang melakukan CSR memiliki peluang yang lebih besar 

untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan menekan laba 

yang diperoleh perusahaan.  

 Hasil uji parsial menunjukan bahwa Corporate Social 

Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 

yang berarti hasil penelitian menolak hipotesis pertama (H1).  Hasil 

penelitian ini tidak didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Marreta Yoehana (2014) bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh negatif terhadap pengindaran pajak. Akan tetapi hasil 
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penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wijayanti dkk (2016) dan 

Wahyudi (2015). Dalam penelitian Wijayanti dkk (2016) dan Wahyudi 

(2015) variabel Corporate Social Responsibility (CSR) juga tidak 

berpengaruh terhadap  penghindaran pajak. 

Adanya kemungkinan variabel Corporate Social Responsibility 

(CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dalam penelitian 

ini mungkin saja disebabkan karena tinggi rendahnya tingkat Corporate 

Social Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan tidak menunjukan 

adanya kesadaran atas tindakan pengindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan dan juga sebaliknya tidak mendorong atau memotivasi 

perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sehingga Corporate 

Social Responsibility yang dilakukan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap tindakan penghindaran pajak, oleh karena itu perusahaan yang 

melakukan Corporate Social Responsibility tidak mencerminkan dalam 

melakukan praktik penghindaran pajak. 

b. Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak 

 Capital Intensity adalah bentuk keputusan keuangan perusahaan 

untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Capital Intensity 

digambarkan sebagai rasio aktiva tetap yang dimana tingkat besaran 

perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aktiva tetap. Capital 

Intensity ratio ini dapat menunjukan tingkat efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Hal ini didorong 

dengan adanya depresiasi yang terjadi pada aset tetap dan  mengakibatkan 
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munculnya biaya yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan, 

sehingga tarif pajak yang dikenakan pada perusahaan akan semakin kecil. 

Perusahaan yang mempunyai Capital Intensity yang tinggi dapat 

menurunkan atau menekan pendapatan yang diperoleh. Hal ini 

mencerminkan bahwa perusahaan yang mempunyai Capital Intensity 

yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak. 

 Hasil uji parsial menunjukan bahwa Capital Intensity berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak yang berarti menerima hipotesis 

kedua (H2). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Muzakki (2015) bahwa Capital Intensity berpengaruh 

positif terhadap penghindaran pajak. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dibuktikan bahwa tingginya 

tingkat Capital Intensity ratio yang ditunjukkan perusahaan berhubungan 

dengan adanya tindakan penghindaran pajak. Hal ini didasarkan pada 

Capital Intensity ratio yang dapat menekan atau mengurangi tingkat pajak 

yang dibebankan pada perusahaan karena adanya faktor penyusutan yang 

terjadi di sejumlah aset tetap yang diinvestasikan. Dengan demikian 

Capital Intensity terbukti berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak. 
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c.  Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak 

 Perencanaan Pajak merupakan sebuah upaya yang dilakukan wajib 

pajak dalam meminimalkan pajak yang terhutang dengan cara melalui 

skema yang sudah diatur dalam peraturan Undang – Undang Perpajakan. 

Perencanaan pajak juga bagian dari langkah awal melakukan manajemen 

pajak, oleh karena itu perusahaan yang melakukan perencanaan pajak 

cenderung akan melakukan penghindaran pajak.  

 Hasil uji parsial menunjukan bahwa Perencanaan Pajak 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang berarti hasil 

penelitian menerima hipotesis ketiga (H3). Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Igna (2012) bahwa 

perencanaan pajak berpengaruh positif  terhadap penghindaaran pajak.  

  Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dibuktikan bahwa 

perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan sebagai langkah awal dari 

manajemen pajak berhubungan dengan adanya tindakan penghindaran 

pajak. Hal ini didasarkan pada perencanaan pajak yang dapat menekan 

atau mengurangi tingkat pajak yang dikenakan pada perusahaan karena 

adanya manajemen laba yang dilakukan pada perusahaan. Dengan 

demikian Perencanaan Pajak terbukti berpengaruh positif terhadap 

penghindaran pajak. 
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TABEL 4.10 RINGKASAN SELURUH HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG MASUK PADA BEI 

 

Kode Hipotesis Hasil 

H1 Corporate Social Responsibility berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak 

Ditolak  

H2 Capital Intensity berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Penghindaran Pajak 

Diterima 

H3 Perencanaan Pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Penghindaran Pajak 

Diterima 

 


