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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas,
good corporate governace, dan intensitas modal terhadap
penghindaran pajak yang diproksikan dengan cash effective tax rate
(CETR) pada perusahaan pertambangan sektor batu bara yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Mekanisme profitabilitas
yang digunakan adalah return on asset, good corporate governance yang
digunakan adalah proporsi kepemilikan institusional dan dewan
komisaris independen, intensitas modal yang digunakan adalah
capital intensity. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar Bursa
Efek Indonesia (BEI) tahun 2016 sampai 2018. Sedangkan sampel
penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling sehingga
diperoleh 45 perusahaan sampel. Jenis data yang digunakan adalah
data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Metode analisis
yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil
analisis regresi berganda maka hasil penelitian ini yaitu return on
assets, dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak yang diproksikan dengan cash effective tax rate,
sedangan
kepemilikan institusional, intensitas modal tidak
berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diproksikan
dengan cash effective tax rate.

Pendahuluan
Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun
eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak,
sedangkan sumber penerimaan dari sektor eksternal adalah pinjaman luar negeri. Bagi
Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar
bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pajak selalu
menjadi fokus pemerintah karena pajak menjadi tumpuan terbesar dalam Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya peranan pajak bagi negara sesuai
dengan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersumber dari
penerimaan pajak, sedangkan sisanya berasal dari bukan pajak dan hibah.
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016-2018
(dalam miliyaran rupiah)
Sumber
Penerimaan
Pajak
Bukan Pajak

2016

2017

2018

1.284.970,10

1.343.529,80

1.548.485,00

261.976,30

311.216,30

349.158,30

11.629,80

5.383,20

Hibah
8.987,70
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019.

Dilihat dari tabel diatas, sumber penerimaan terbesar negara bersumber dari penerimaan
pajak, hal ini membuktikan bahwa pajak sangat penting yang berguna untuk memenuhi
kebutuhan negara dan pajak mempunyai peran serta berkontribusi dalam meningkatkan
pembangunan nasional. Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan
melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin. Penerimaan negara dari sektor
pajak akan bertambah dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil,
maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang.
Fenomena penghindaran pajak di Indonesia tidak hanya ditemukan pada sektor usaha dan
ekonomi tetapi pada sektor pertambangan batu bara melakukan tindakan penghindaran
pajak. Perusahaan tambang terbesar di Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk melakukan
penghindaran pajak, Adaro melakukan transfer pricing atau pengalihan keuntungan dari
Indonesia ke negara lain melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International
sejak tahun 2009 hingga 2017. Adaro telah mengalihkan pendapatan dan labanya ke luar
negeri sehingga menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia, Adaro
membayar pajaknya sebesar $125 juta juta lebih rendah dari keuntungan yang didapatkan
hasil penjualan batu bara sebesar 90% atau $338 juta dan Adaro mengurangi tagihan pajak di
Indonesia hampir $14 juta per tahun. (www.detikfinance.com)

Kajian Teori dan Telaah Literatur
Agency Theory
Teori ini muncul karena adanya hubungan antara principals dan agent. Teori agensi merupakan
konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agent. Pihak principals
adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan
semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan
(Hidayah, et.al, 2017). Tujuan dari teori agensi adalah untuk meningkatkan kemampuan
individu (baik principal maupun agent) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan
harus diambil. Tujuan yang lain yaitu untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah
diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara principal dan agent sesuai dengan
kontrak kerja.
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Perencanaan Pajak
Perencanaan pajak adalah rangkaian untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan
untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar
peraturan perpajakan, dalam arti luas tax planning adalah keseluruhan fungsi manajemen
perpajakan (Pohan, 2017:5). Tujuan perencanan pajak adalah untuk merekayasa usaha wajib
pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah
peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak, karena
dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurang laba.
Pajak
Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan 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. Pajak merupakan pungutan negara yang ditujukan
kepada wajib pajak, baik perseorangan maupun badan, sebagai bentuk partisipasi dalam
meningkatkan laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional demi mencapai
kesejahteraan negara (Santoso, 2014).
Penghindaran Pajak
Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman
bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode
dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang
terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil
jumlah pajak yang terutang (Pohan 2013:23). Tujuan penghindaran pajak adalah menekan
atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar.
Pembayaran Pajak
𝐶𝐸𝑇𝑅 =
𝑥 100%
Laba Sebelum Pajak

Profitabilitas
Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas
adalah ukuran kemampuan perusahaan perseorangan atau badan untuk menghasilkan laba
dengan memperhatikan modal yang digunakan. Return On Assets (ROA) adalah rasio
profitabilitas yang dapat membandingkan laba bersih dengan total aset pada akhir periode,
yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
(Dewinta, 2016).
𝑅𝑂𝐴 =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑥 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

Kepemilikan Institusional
Kepemilikan Institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau
lembaga non Bank. Kepemilikan Institusional diharapkan mampu meminimalkan konflik
keagenan karena manajer diharapkan bisa membuat keputusan utang dan dividen yang
berpihak pada kepentingan pemegang saham institusional ini (Uun dan Puput, 2015).
Kepemilikan Institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan
pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham
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mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau tidak
mendukung terhadap manajemen.
Jumlah 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖
𝐾𝐼 =
𝑥 100%
Jumlah 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
Dewan Komisaris Independen
Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi,
anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari
hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Sari, 2014).
Dewan Komisaris Independen adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan
secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada
direksi (Hanifi dan Halim, 2012).
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛
𝐷𝐾𝐼 =
𝑥 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
Intensitas Modal
Intensitas modal adalah salah satu bentuk keputusan perusahaan dalam menginvestasikan
asetnya berupa aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan
memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Biaya
penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, sehingga semakin
besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan
(Rodrigues dan Arias, 2012).
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝
𝐶𝐼 =
𝑥 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

Return On Assets
(X1)
Kepemilikan
Institusional (X2)
Dewan Komisaris
Independen (X3)

H1
H2

Penghindaran Pajak
(Y)

H3
H4

Intensitas Modal
(X4)
H5
Gambar 1. Kerangka Hipotesis

644 | W a t i & A s t u t i

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 2(4) Agustus 2020

H1 :
H2 :
H3 :
H4 :
H5 :

Return On Assets berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak
Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak
Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak
Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak
Return On Assets, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan
Intensitas Modal berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak

Metode Penelitian
Sampel dan data
Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling.
Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016-2018. 2) Perusahaan yang tidak
mengalami delisting selama tahun 2016-2018. 3) Perusahaan yang mempublikasikan laporan
tahunan dan laporan keuangan secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama
tahun 2016-2018. 4) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2016-2018.
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder tersebut
berupa laporan keuangan dari Pertambangan Sektor Batu Bara yang diperoleh dari situs Bursa
Efek Indonesia periode 2016-2018, situs yang digunakan adalah www.idx.co.id, selain itu
dilakukan juga studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dan
memahami buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
Hasil dan Pembahasan
Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat
dari nilai-nilai (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis,
dan swekness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013:19).
Tabel 2. Descriptive Statistics
N

Minimum Maximum
,14
45,56
5,36
525,09
16,67
66,67
,62
59,27
4,72
353,25

ROA
45
KI
45
DKI
45
CI
45
CETR
45
Valid N
45
(listwise)
Sumber; Data yang diolah menggunakan SPSS 25, 2019.

Mean
11,3558
88,5209
40,2587
25,9567
56,6622

Std.
Deviation
11,42923
105,74494
10,89565
14,94519
68,57286

Berdasarkan tabel 2 jumlah data (N) sebesar 45, dari 15 sampel perusahaan pertambangan
sektor batu bara yang terdaftar di BEI selama periode 3 tahun yaitu tahun 2016-2018. CETR
(Y) memiliki nilai minimum sebesar 4,72 yaitu pada PT Harum Energy Tbk pada tahun 2016
dan nilai maximum sebesar 353,25 yaitu pada PT Darma Henwa Tbk pada tahun 2018. Nilai
rata-rata sebesar 56,6622 dan nilai standar deviasi CETR sebesar 68,57286.
Return On Assets (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0,14 yaitu PT Darma Henwa Tbk
pada tahun 2016 dan nilai maximum sebesar 45,56 yaitu PT Byan Resources Tbk pada tahun
2018. Nilai rata-rata sebesar 11,3558 dan standar deviasi 11,42923.
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Kepemilikan Institusional (KI) memiliki nilai minimum sebesar 5,36 yaitu PT Baramukti
Suksessarana Tbk pada tahun 2018 dan nilai maximum sebesar 525,09 yaitu PT Delta Dunia
Makmur Tbk pada tahun 2017. Nilai rata-rata sebesar 88,5209 dan standar deviasi 105,74494.
Dewan Komisaris Independen (DKI) memiliki nilai minimum sebesar 16,67 yaitu PT
Baramukti Suksessarana Tbk pada tahun 2016 dan nilai maximum sebesar 66,67 yaitu PT Delta
Dunia Makmur Tbk pada tahun 2017. Nilai rata-rata sebesar 40,2587 dan standar deviasi
10,89565.
Intensitas Modal (CI) memiliki nilai minimum sebesar 0,62 yaitu PT Bumi Resources Tbk pada
tahun 2018 dan nilai maximum sebesar 59,27 yaitu PT Petrosea Tbk pada tahun 2016. Nilai
rata-rata sebesar 25,9567 dan standar deviasi 14,94519.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji kenormalan pendistribusian dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residualnnya (Ghozali, 2018: 161). Pengujian normalitas dilakukan
dengan menggunakan Teknik Kolmogorov-Smirnov Test.
Tabel 3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
45
Normal Parametersa,b
Mean
,0000000
Std. Deviation
,75372434
Most Extreme Differences
Absolute
,103
Positive
,054
Negative
-,103
Test Statistic
,103
Asymp. Sig. (2-tailed)
,200c,d
Sumber; Data yang diolah menggunakan SPSS 25, 2019.
Berdasarkan tabel 3 yang berkaitan dengan uji normalitas melalui pendekatan statistik
Kolmogorov-Smirnov, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05, maka hasil
tersebut menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal, sehingga dapat
disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.
Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau
semua variabel independen. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat
hubungan antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2012) karena model
regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.
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Tabel 4. Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Collinearity Statistics
Model
Tolerance
VIF
1
(Constant)
ROA
,755
KI
,751
DKI
,887
CI
,819
a. Dependent Variable: CETR
Sumber; Data yang diolah menggunakan SPSS 25, 2019.

1,324
1,331
1,128
1,220

Model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika mempunyai nilai VIF < 10 dan nilai
Tolerance > 0,10. Dari tabel di atas diperoleh hasil semua variabel independen memiliki nilai
VIF lebih kecil dari 10 dan nilai T lebih besar dari 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa
tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.
Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat
korelasi antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1
(sebelumnya). Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi (Wijayanti,
2017).
Tabel 5. Uji autokorelasi
Runs Test
Unstandardized Residual
,09752
22
23
45
17
-1,807
,071

Test Valuea
Cases < Test Value
Cases >= Test Value
Total Cases
Number of Runs
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Median
Sumber; Data yang diolah menggunakan SPSS 25, 2019.

Hasil run test menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,071 > 0,05 yang berarti H0 ditolak,
dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan random sehingga tidak terdapat gejala
autokorelasi dalam model regresi.
Heterokedastisitas
Heterokedastisitas adalah kesamaan varians dari residual. Uji heteroskedastisitas bertujuan
menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2012).
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Sumber; Data yang diolah menggunakan SPSS 25, 2019.
Berdasarkan grafik Scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak tersebar
baik diatas maupun dibawah angka 0 disumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi heterokedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.
Regresi Linear Berganda
Analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih
serta untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel
independen (Ghozali, 2018: 94).
Tabel 6. Regresi Linear Berganda
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
8,276
1,803
ROA
-,572
,112
-,719
KI
,242
,147
,231
DKI
-1,041
,460
-,294
CI
-,274
,154
-,241
a. Dependent Variable: CETR

T
4,591
-5,116
1,641
-2,264
-1,783

Sig.
,000
,000
,109
,029
,082

Sumber; Data yang diolah menggunakan SPSS 25, 2019.
Y = 8,276 – 0,572 (ROA) + 0,242 (KI) – 1,041 (DKI) – 0,274 (CI) + e
Nilai konstanta (a) yang dihasilkan berdasarkan hasil regresi linear berganda pada penelitian
ini adalah sebesar 8,276. Nilai tersebut memberi arti bahwa koefisien variabel Return On Assets
(ROA), Kepemilikan Institusional (KI), Dewan Komisaris Independen (DKI), Intensitas Modal
(CI) dianggap tidak ada (0), maka Penghindaran Pajak bernilai positif 8,276.
Koefisien variabel Return On Assets (ROA) adalah sebesar –0,572 menunjukan apabila terjadi
peningkatan sebesar 1, maka Penghindaran Pajak akan menurun sebesar 0,572.
Koefisien variabel Kepemilikan Institusional (KI) adalah sebesar 0,242 menunjukan apabila
terjadi peningkatan sebesar 1, maka Penghindaran Pajak akan meningkat sebesar 0,242.
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Koefisien variabel Dewan Komisaris Independen (DKI) adalah sebesar –1,041 menunjukan
apabila terjadi peningkatan sebesar 1, maka Penghindaran Pajak akan menurun sebesar 1,041.
Koefisien variabel Intensitas Modal (CI) adalah sebesar -0,274 menunjukan apabila terjadi
peningkatan sebesar 1, maka Penghindaran Pajak akan menurun sebesar 0,274.
Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi Adjusted R2 digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2012) nilai koefisien
determinasi adalah antara nol dan satu.

Model
1

R
,635a

Tabel 7. Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Adjusted R
R Square
Square
,403

Std. Error of the
Estimate

,343

,79051

a. Predictors: (Constant), ROA, KI, DKI, CI
b. Dependent Variable: CETR
Sumber; Data yang diolah menggunakan SPSS 25, 2019.
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,343 atau 34,3%. Hal
tersebut dapat diartikan bahwa pengaruh variabel independent yaitu Return On Assets (ROA),
Kepemilikan Institusional (KI), Dewan Komisaris Independen (DKI), Intensitas Modal (CI)
terhadap Penghindaran Pajak sebesar 34,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain
yang tidak masuk dalam model penelitian.
Pengujian Hipotesis
Uji Parsial
Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen. Variabel independen secara individual akan mempengaruhi
variabel dependen (Ghozali, 2012).

Tabel 8. Uji Parsial
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
1

B
Std. Error
Beta
(Constant)
8,276
1,803
ROA
-,572
,112
-,719
KI
,242
,147
,231
DKI
-1,041
,460
-,294
CI
-,274
,154
-,241
a. Dependent Variable: CETR
Sumber; Data yang diolah menggunakan SPSS 25, 2019.
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t
4,591
-5,116
1,641
-2,264
-1,783

Sig.
,000
,000
,109
,029
,082
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Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas bahwa nilai t hitung sebesar -5,116 lebih kecil dari t
tabel 2.01954 (-5,116 < 2.01954). Dilihat dari nilai signifikansi ROA memiliki nilai 0,000 < α =
0,05, maka hasil tersebut menunjukan bahwa Return On Assets berpengaruh negatif terhadap
Penghindaran Pajak.
Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas bahwa nilai t hitung sebesar 1,641 lebih kecil dari t
tabel 2.01954 (1,641 < 2.01954). Dilihat dari nilai signifikansi KI memiliki nilai 0,109 > α = 0,05,
maka hasil tersebut menunjukan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh
terhadap Penghindaran Pajak.
Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas bahwa nilai t hitung sebesar -2,264 lebih kecil dari t
tabel 2.01954 (-2,264 < 2.01954). Dilihat dari nilai signifikansi DKI memiliki nilai 0,029 < α =
0,05, maka hasil tersebut menunjukan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh
negatif terhadap Penghindaran Pajak.
Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas bahwa nilai t hitung sebesar -1,783 lebih kecil dari t
tabel 2.01954 (-1,783 < 2.01954). Dilihat dari nilai signifikansi CI memiliki nilai 0,082 > α = 0,05,
maka hasil tersebut menunjukan bahwa Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap
Penghindaran Pajak.
Uji Simultan
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas
mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2012). Kriteria
pengambilan keputusan pada uji statistik F adalah dengan membandingkan F hitung > nilai
F tabel pada α = 5%, maka semua variabel independen secara serentak atau bersama-sama dan
signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013: 98).
Tabel 9. Uji Simultan
ANOVAa
Sum of
Mean
Model
Squares
df
Square
1
Regression
16,857
4
4,214
Residual
24,996
40
,625
Total
41,854
44
a. Dependent Variable: CETR
b. Predictors: (Constant), ROA, KI, DKI, CI
Sumber; Data yang diolah menggunakan SPSS 25, 2019.

F
6,744

Sig.
,000b

Berdasarkan tabel diatas, output hasil uji simultan persamaan regresi diperoleh F hitung
sebesar 6,744 dengan nilai signifikan sebesar 0.000, karena nilai F hitung 6,744 > F tabel 2.83
dan nilai signifikan 0,000 < sig α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Return On Assets
(ROA), Kepemilikan Institusional (KI), Dewan Komisaris Independen (DKI), dan Intensitas
Modal (CI) secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
Pengaruh Return On Assets Terhadap Penghindaran Pajak
Return On Assets (X1) memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil
penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Maharani, dkk (2014) dan Arianandini,
dkk (2018) yang menyatakan bahwa Return On Assets berpengaruh negatif terhadap tax
avoidance. Hal ini berarti Return On Assets merupakan satu indikator yang mencerminkan
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performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai Return On Assets maka akan semakin
baik performa perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak
melakukan tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah, dkk (2017)
yang menyatakan bahwa Return On Assets tidak berpengaruh signifikan terhadap tax
avoidance. Hal ini berarti disebabkan karena semakin tinggi niali ROA akan dilakukan
parencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan aktivitas tax
avoidance akan mengalami penurunan. Perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi tinggi
akan mendapatkan tax subsidy berupa tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan
dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah. Jadi semakin tinggi nilai ROA
tidak mempengaruhi aktivitas tax avoidance.
Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak
Kepemilikan institusional (X2) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil
penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Fajar (2018) dan Tandean (2015) yang
menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran
pajak. Hal ini berarti kepemilikan institusional tidak berperan dalam memantau,
mendisiplinkan dan mempengaruhi tindakan oportunis manajer dan pemilik institusional
lebih mementingkan untuk memaksimalkan kesejahteraannya dalam meningkatkan laba
sehingga besar atau kecilnya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi tax avoidance.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subagiastra, dkk
(2016) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap
penghindaran pajak. Hal ini berarti kepemilikan institusional memegang peranan yang
penting dalam memonitor manajemen perusahaan dengan adanya kepemilikan institusional
akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal, yang tentunya akan menjamin
kemakmuran pemegang saham. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang
tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakan.
Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak
Dewan Komisaris Independen (X3) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil
penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Maharani, dkk (2014) yang menyatakan
bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini
berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan
penghindaran pajak. Proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat
menurunkan tindakan penghindaran pajak, semakin besar atau tinggi dewan komisaris
independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris
independen sehingga kebijakan tax avoidance semakin menurun.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syuhanda, dkk (2019)
yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan
terhadap Tax Avoidance. Hal ini berarti banyak atau sedikitnya dewan komisaris independen
disuatu perusahaan tidak mempengaruhi terhadap tindakan tax avoidance yang dilakukan
oleh perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan hanya sebagai
pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan dengan baik,
dewan komisaris independen tidak turut serta dalam mengambil keputusan operasional
perusahaan dengan demikian dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Tax
Avoidance.
Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak
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Capital Intensity (X4) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini
mendukung penelitian sebelumnya oleh Wiguna, dkk (2017) yang menyatakan bahwa capital
intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti tidak ada pengaruh
jumlah aset tetap yang besar terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan
perusahaan. Tidak adanya pengaruh dari jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan
diakibatkan oleh perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar memang menggunakan
aset tetap tersebut untuk kepentingan perusahaan, yaitu menunjang kegiatan operasional
perusahaan yang digunakan untuk penyediaan barang dan jasa.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma, dkk (2017)
dan Anindyka, dkk (2018) yang menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh positif
signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini berarti semakin besar intensitas aset tetap suatu
perusahaan, semakin besar praktek penghindaran pajak pada perusahaan, karena perusahaan
yang memiliki aset tetap akan terdapat beban penyusutan atau beban depresiasi yang dapat
menjadi pengurang laba sebelum pajak. Sehingga perusahaan akan memanfaatkan aset tetap
untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menginvestasikan aset tetap pada perusahaan.
Penutup dan Saran
Simpulan
Return On Assets berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang
memperoleh laba yang tinggi diasumsikan tidak melakukan tax avoidance karena mampu
mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Kepemilikan institusional tidak
berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Kepemilikan institusional lebih mementingkan
dalam memaksimalkan kesejahteraannya untuk menghasilkan laba yang diperoleh
perusahaan sehingga besar kecilnya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi tax
avoidance. Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat menurunkan tindakan penghindaran
pajak, semakin besar prosentase dewan komisaris independen maka semakin efektif untuk
melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja manajer dalam sebuah
perusahaan dan Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Perusahaan yang memiliki asset tetap yang besar tidak digunakan sebagai pengurang pajak
melainkan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.
Keterbatasan
1. Penelitian ini hanya di perusahaan pertambangan sektor batu bara yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) dan penelitian ini menggunakan jangka waktu pengamatan yang
relatif pendek yaitu selama 3 tahun.
2. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu Profitabilitas menggunakan satu proksi, Good
Corporate Governance menggunakan dua proksi, dan Intensitas Modal menggunakan satu
proksi.
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