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ABSTRAK 

 

Roni Nugraha, 2019. Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap 

Penghindaran Pajak, Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi 

Akuntansi Universitas Winaya Mukti. Di bawah bimbingan Prof. DR. Hj. Ai 

Komariah, Ir., MS. 

 

Pajak adalah iuran wajib yang berasal dari subjek pajak dan ditujukan kepada 

negara. Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak yang memberikan kontribusi 

terbesar dalam penerimaan pajak negara. Pajak bagi perusahaan merupakan beban 

yang dapat mengurangi laba perusahaan, sedangkan pajak bagi negara merupakan 

pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan. 

Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan perusahaan melakukan 

pengelolaan beban pajak, baik secara legal maupun ilegal. 

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu cara perusahaan dalam 

mengelola beban pajaknya secara legal. Terdapat beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak diantaranya rasio profitabilitas dan 

leverage.Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur sub sektor otomotif 

dan komponen yang terdaftar di BEI periode tahun pengamatan 2012-2017. 

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling 

dengan sampel sebanyak 5 perusahaan selama periode pengamatan 6 tahun 

berturut-turut sehingga total sampel berjumlah 30.  

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh hasil bahwa variabel 

yang berpengaruh adalah Return on Assets sedangkan Debt to Equity Ratio tidak 

berpengaruh terhadap tax avoidance sedangkan Return on Assets dan Debt to 

Equity Ratio secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance yang dilakukan 

perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar Bursa 

Efek Indonesia periode tahun pengamatan 2012-2017.  

 

Kata Kunci : Profitabilitas, Leverage, Tax Avoidance, Return On Assets 

(ROA) Debt to Equity Ratio (DER) 
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ABSTRACT 

 

Roni Nugraha, 2019. The Influence of Profitability and Leverage on the 

Tax Avoidance at Company Otomotif and component. Thesis Undergraduate 

Program at The Faculty of Economics Accounting Study Program at Winaya 

Mukti University. Under the guidance of Andi Usmar. 

 

Taxes are mandatory contributions originating from tax subjects and are addressed 

to the state. Companies as one of the tax subjects that provide the largest 

contribution in state tax revenue. Taxes for companies are burdens that can reduce 

corporate profits, while taxes for the state are revenues that will be used to fund 

governance. The difference in interests is what causes companies to manage tax 

burden, both legally and illegally. Tax avoidance (tax avoidance) is one way for 

companies to manage their tax burden legally. There are several factors that affect 

tax avoidance including profitability and leverage ratios. This research was 

conducted in the automotive and sub-sector manufacturing companies listed on 

the IDX for the 2012-2017 observation year period. The method of determining 

the sample used is the purposive sampling method with a sample of 5 companies 

during the observation period of 6 years in a row so that the total sample 

amounted to 30. Based on the results of multiple linear regression analysis, it was 

found that the influential variable was Return on Assets while Debt to Equity 

Ratio has no effect on tax avoidance while Return on Assets and Debt to Equity 

Ratio simultaneously affect tax avoidance by automotive sub sector 

manufacturing companies and components listed on the Indonesia Stock 

Exchange for the 2012-2017 observation period. 

 

Keywords : Profitability, Leverage, Tax Avoidance, Return On Assets (ROA) 

Debt to Equity Ratio (DER) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya terbesar keempat di 

dunia (CIA World Factbook, 2016). Indonesia memiliki kekayaan alam yang 

berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis di mana 

Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan ini sangat 

menarik bagi pengusaha yang ingin mendirikan usahanya di Indonesia, baik 

perusahaan dalam negeri maupun luar negeri yang juga melihat pertumbuhan 

ekonomi yang semakin membaik. Keberadaan perusahaan itu sendiri menjadi 

suatu keuntungan bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara 

terutama dari sektor pajak. 

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting selain 

pendapatan sumber daya alam dan pendapatan non-pajak lainnya. Pajak 

merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran 

pembangunan nasional.  

Sesuai dengan UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan, pajak merupakan "kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

 

Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak 

merupakan sumber pendapatan bagi negara.  
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Pemerintah Indonesia semakin gencar melakukan optimalisasi pajak dan 

dilihat dari grafik penerimaan negara pada sektor pajak dari tahun ke tahun 

menunjukkan tren positif. Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa 

dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari 

pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih 

baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Di Indonesia, 

usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa 

kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh 

pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. 

Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang 

akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan 

kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak melalui 

perlawanan terhadap pajak. 

Salah satu perlawanan pajak oleh perusahaan terhadap negara adalah dengan 

berupaya untuk mengurangi beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong 

banyak perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang 

dibayarkan lebih sedikit. Manajemen pajak yang dilakukan salah satunya dengan 

melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) dimana perusahaan berusaha 

mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan 

dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Persoalan tax avoidance 

merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi tax avoidance tidak 
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melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain tax avoidance tidak diinginkan 

oleh pemerintah. 

Beberapa fenomena penghindaran pajak telah yang terjadi di Indonesia, 

salah satunya adalah berita yang diberitakan oleh TRIBUNNEWS.COM,  

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari 

IMF tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB 

menggunakan database International Center for Policy and Research (ICTD), dan 

International Center for Taxation and Development (ICTD) munculah data 

penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 

terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak 

dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia. Artikel 

ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Indonesia Masuk Peringkat ke-

11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3. 

Simanjuntak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP 

Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang 

beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh). Perusahaan 

asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari 

kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Ken 

Dwijugiasteadi saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, 

DJP harus menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal tersebut. Menurut Ken, 

sebanyak 2.000 perusahaan multinasional mengemplang pajak PPh Badan 25 dan 

29. Sementara pajak lainnya, diakui Ken, perusahaan asing tersebut memenuhi 

kewajiban. Sebanyak 2.000 PMA tersebut, sambungnya, terdiri dari perusahaan di 
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sektor perdagangan, dan sebagainya. Ken menegaskan, perusahaan asing ini tidak 

membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan 

dengan modus transfer pricing atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak 

dari Indonesia ke negara lain. Dalam kesempatan yang sama, Direktur 

Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria 

Utama menambahkan, bukan hanya itu modus yang dilakukan oleh 2000 PMA 

tersebut, modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan 

pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan, sebanyak 2.000 

perusahaan terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi terus-menerus. 

Ada tiga penyebab utama. Lanjutnya, pertama, perusahaan tersebut merupakan 

perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga 

sangat rawan terjadi proses transfer pricing. DJP mempertanyakan pembayaran 

royalti yang tetap disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada induk 

perusahaannya. "Ada perbedaan tarif antara kita dan negara partner sehingga 

mereka menjual dengan harga murah. Mereka membeli bahan baku dengan harga 

lebih tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami rugi, 

tapi perusahaan di luar negeri untung," jelas Mekar. Kedua, ribuan perusahaan 

multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas 

insentif pajak, seperti tax holiday dan tax allowance. Saat pengajuan izin ke 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, 

perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya. "Tapi saat 

insentif pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat 

tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi 
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meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan 

terus menerus," tuturnya. Ketiga, diakui Mekar, perusahaan itu sering berganti 

nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya 

perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. "Tiga penyebab ini yang kita 

identifikasi. Tapi kita sudah buat unit transformasi khusus di DJP. Pada 2014-

2015, pemeriksaan transfer pricing cukup signifikan puluhan triliun yang menjadi 

dasar koreksinya," Edi bilang, DJP Kemenkeu telah berkoordinasi dengan BKPM 

dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan terhadap praktik transfer 

pricing maupun penghindaran pajak. "Kasus seperti ini memang bukan di 

Indonesia saja. Di negara-negara yang bersangkutan juga melakukan pelanggaran 

untuk menghindari itu," pungkas Edi. (Fik/Gdn).( http://bisnis.liputan6.com). 

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal 

Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 

perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak 

Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi, 

penghindaran pajak dilakukan dengan modus transfer pricing atau mengalihkan 

keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain dan juga ditemukan 

modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian 

bahan baku yang tidak wajar dan penjualan. 

Wafiroh (2015 : 3) praktik transfer pricing mengakibatkan pembayaran 

pajak menjadi lebih rendah dengan memanfaatkan tarif pajak perusahaan yang 

lebih rendah,pembayaran royalti berpotensi mengurangi PPh badan yang harus 

http://bisnis.liputan6.com/
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dibayar perusahaan karena akan meningkatkan biaya pada akhirnya mengurangi 

laba bersih. 

Fenomena penghindaran terjadi di tahun 2014 dilakukan oleh oleh Astra 

Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota 

Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil 

utuh atau completely built up (CBU) mereka pada tahun lalu jumlahnya mencatat 

rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total 

ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil 

terurai atau complete knock down (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai 

ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor 

Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 

triliun. Sayang, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu. 

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa 

Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi 

di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah bekennya 

transfer pricing. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan 

berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah 

(tax haven). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara 

tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor 

Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di 

Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan 

kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia 



7 

 

 

 

Pacific Pte., Ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura. 

(http://investigasi.tempo.co/toyota/) 

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa Astra Internasional 

Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor 

Manufacturing Indonesia (TMMIN) menghindari pajak dengan sengaja menjual 

produk tersebut ke Toyota Motor Asia Pasific Ltd di Singapura sebelum dijual ke 

Filipina dan Thailand dikarenakan memanfaatkan tax heaven country yang ada di 

Singapura. 

Erny Syamsudin (2014 : 6) penghindaran pajak (tax avoidance), sering 

dimanfaatkan oleh induk dan anak hal ini dilakukan dengan cara mentransfer laba 

ke perusahaan yang berada dinegara yang memiliki tarif pajak rendah sehingga 

dapat meminimalisir pajak yang harus ditanggung perusahaan. 

Fenomena selanjutnya, PT Garuda Metalindo dari Neraca Perusahaan 

terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan 

keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai  200 miliar rupiah hingga Juni 

2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai 48 miliar rupiah. Emiten 

berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau 

hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh 

perusahaan. Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya di Jakarta Senin 

(8/5). Ia mengatakan, Peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan Perseroan 

menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (capital expenditure/capex) 

hingga pertengahan tahun depan. "Tahun ini nilainya di bawah 300 miliar 

http://investigasi.tempo.co/toyota/
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rupiah,". Adapun sumber dana capex berasal dari pinjaman perbankan sekitar  200 

miliar rupiah dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan. 

Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, 

padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia Namun yang menarik dari 

kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang 

dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, sudah 

terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan 

tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. ungkap Bambang. Lantaran 

modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis 

bisa terhindar dari kewajiban. (http://investor.id) 

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa PT Garuda Metalindo 

melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh 

dari pinjaman atau hutang dengan demikian perusahaan yang melakukan 

pembiayaan dengan utang , maka akan adanya biaya bunga yang harus 

dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang 

ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh 

berkurangnya beban pajak. 

Budiman dan Setiono (2012 : 3) Penghindaran pajak (Tax Avoidance) yang 

dilakukan oleh perusahan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan 

perusahaan bukanlah tanpa sengaja, Irham Fahmi (2012 : 5) modal yang dimiliki 

dari pinjaman atau utang akan selalu lebih menguntungkan apabila dibandingkan 

dengan menggunakan modal sendiri. Berdasarkan beberapa fenomena 

penghindaran pajak (tax avoidance) diatas, persoalan tax avoidance merupakan 

http://investor.id/
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persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi tax avoidance tidak melanggar 

hukum (legal), tadi disisi lain tax avoidance tidak diinginkan oleh pemerintah 

karena mengurangi pendapatan bagi negara. Hal tersebut merupakan alasan 

penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (tax avoidance). 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam 

melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, profitabilitas dan leverage. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, 

penelitian yang dilakukan Utami (2013 : 5) membuktikan bahwa perusahaan 

dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban 

pajaknya. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya 

dengan menggunakan Return On Asset (ROA). Return On Asset (ROA) adalah 

suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin 

tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan 

perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan 

dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan 

memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun 

semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga 

kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) 

untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung. Selain itu, dalam 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih dengan hasil bahwa ROA 

berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. (Kurniasih dan Sari, 2013 : 4). 

Leverage juga merupakan faktor yang mempengaruhi tax avoidance. 

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 
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perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila 

perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki 

utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan 

penghindaran pajak. Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang mengukur 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi DER 

menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) 

semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak 

semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya 

beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat 

tergantung dengan pihak luar. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan 

utang maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar 

hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya 

bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Surya, 

2016 : 4). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, Alasan 

penulis memilih menggunakan perusahaan sub-sektor otomotif dan komponen 

yaitu, karena perusahaan otomotif beberapa tahun yang lalu terindikasi melakukan 

penghindaran pajak, dan perusahaan otomotif dari tahun ke tahun mengalami 

perkembangan yang baik. Banyaknya produsen otomotif-otomotif mancanegara 

yang berminat menanam modalnya di tanah air. Hal ini salah satu bukti pesatnya 

perkembangan dunia otomotif nusantara adalah masuknya mobil-mobil dengan 

teknologi canggih. 
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Berdasarkan pada penjabaran di atas dan adanya perbedaan variabel, tempat 

dan sampling dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka 

penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti 

memilih judul “PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE 

TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub-

sektor Otomotif terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017)”. 

 

1. 2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah  

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dapat 

mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar 

sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan. 

2. Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal. 

3. Banyaknya perusahaan yang merugikan negara karena melakukan 

penghindaran pajak sehingga penerimaan pajak bagi negara 

berkurang. 

4. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak 

ingin menganggung pajak yang besar sehingga kecenderungan 

perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil 

sehingga dapat mengurangi beban pajak. 
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5. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kelemahan ketetapan 

pajak sehingga melakukan penghindaran pajak dengan cara 

melakukan transaksi yang tidak dibebankan kedalam beban pajak. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, maka 

diperlukan adanya batasan fokus pembahasan agar dalam 

pembahasannya dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis 

merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam 

penelitian ini, antara lain: 

1. Bagaimana Profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub-

sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2017 ? 

2. Bagaimana leverage pada perusahaan manufaktur sub-sektor 

otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2017 ? 

3. Bagaimana tax avoidance pada perusahaan manufaktur sub-

sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2017 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance pada 

perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017 ?  
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5. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance pada 

perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017 ? 

6. Apakah profitabilitas dan leverage secara simultan 

berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 

manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017 ? 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Profitabilitas pada perusahaan manufaktur sub-

sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2017. 

2. Untuk mengetahui leverage pada perusahaan manufaktur sub-sektor 

otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2017. 

3. Untuk mengetahui tax avoidance pada perusahaan manufaktur sub-

sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2017. 

4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance 

pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap tax avoidance pada 

perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017. 

6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profitabilitas dan 

leverage secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance pada 

perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif dan komponen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017. 

 

1. 4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

1. Bagi Peneliti 

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan pemahaman tentang tax avoidance dan hasilnya 

dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu 

akuntansi dan perpajakan khusunya mengenai tax avoidance. 

2. Bagi Universitas Winayamukti 

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi referensi dan 

pembanding bagi mahasiswa terutama akan menyusun skripsi mengenai 

rasio keuangan dan penghindaran pajak. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran 

yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi 

berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan referensi mengenai rasio keuangan di Perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan 

kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. 

3. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan referensi dalam membuat peraturan khususnya 

dalam bidang perpajakan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEM1KIRAN DAN 

HIPOTESIS 

 

2. 1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Profitabilitas 

2.1.1.1 Pengertian Profitabilitas 

Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan (pemegang saham) 

dalam suatu perseroan adalah profitabilitas. Dalam konteks ini 

profitabilitas berarti hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas 

dana yang diinvestasikan pemilik perusahaan. Profitabilitas merupakan 

salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas 

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham 

tertentu.  

Kasmir (2015:114) mengatakan bahwa: “Rasio Profitabilitas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio 

ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu 

perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari 

penjualan atau dari pendapatan investasi.” 

 

Bambang Hermayanto dan Mulyo Agung (2015:118) mengatkan 

bahwa: “Rasio Profitabilitas adalah merupakan hasil akhir bersih 

dari berbagai kebijakan dan keputusan dan rasio ini akan 

memberikan jawaban akhir tentang efektifitas manajemen 

perusahaan. Rasio ini juga mengukur keuntungan yang diperoleh 

dari modal-modal yang digunakan untuk menyebarkan oprasional 

baik modal dari pemilik maupun dari modal asing (modal yang 

berasal dari luar misalkan pinjaman)” 
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Menurut Fahmi (2013:135), menyatakan bahwa: “Profitabilitas 

merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara 

keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat 

keuntungan yang diperoleh.” 

 

Berdasarkan pengertian para ahli diatas, penulis simpulkan 

profitabilatas adalah rasio untuk mengukur kemapuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba dalam memanfaatkan harta yang dimiliki. semakin 

besar laba yang diperoleh dengan harta yang dimiliki sedikit maka 

perusahaan dikatakan efektif dalam menggunakan hartanya, namun 

sebaliknya jika perusahaan memiliki harta yang banyak tetapi 

keuntungan tidak sebanding dengan harta yang miliki maka perusahaan 

itu dikatakan kurang efektif dalam menggunakan hartanya. 

 

2.1.1.2  Tujuan Rasio Profitabilitas 

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, 

maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2015:197): 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode tertentu.  

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan 

tahun sekarang. 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.  

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri.  

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 
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6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal sendiri. 

 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan laba, melalui rasio inilah investor dapat 

mengetahui tingkat pengembalian dari investasinya. Rasio profitabilitas 

yang sering digunakan yaitu Return on Assets (ROA), Return on 

Investment (ROI), Return on Equity (ROE), Gross Profit Margin dan Net 

Profit Margin.  

Menurut Kasmir (2014:115) secara umum terdapat empat jenis 

utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, di antaranya 

sebagai berikut: 

1. Profit Margin (Profit Margin on Sales) 

Profit Marginon Sale atau Rasio Margin atau Margin laba 

atas penjualan, merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur margin laba atas penjualan. Untuk mengukur rasio ini 

adalah dengan cara membanding antara laba bersih setelah pajak 

dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama 

profit margin. Rumusnya sebagai berikut:  

                       
                               

     
 

(Kasmir 2014:136) 
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2. Return on Assets (ROA) 

Hasil pengembalian Investasi atau lebih dikenal dengan 

nama Return on Investment (ROI) atau Return on Total Assets, 

merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah 

aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan 

suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola 

investasinya. Rumusnya sebagai berikut: 

 

                    
                               

            
 

(Kasmir 2014:136) 

 

3. Return on Equity (ROE) 

Hasil pengembalian ekuitas atau Return on Equity (ROE) 

atau rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur 

laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini 

menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi 

rasio ini, makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin 

kuat, demikian pula sebaliknya. Rumusnya sebagai berikut: 

 

                 
                               

      
 

 

(Kasmir 2014:137) 
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4. Laba Per Lembar Saham (Earning Per Share) 

Rasio per lembar saham (Earning Per Share) atau disebut 

juga rasio nilai buku, merupakan rasio untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi 

pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum 

berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan 

rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham 

meningkat dengan pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian 

tinggi. Rumusnya sebagai berikut: 

 

                   
                

                   
 

(Kasmir 2014:137) 

 

Dari beberapa rasio profitabilitas tersebut, penulis memilih 

rasio Return On Invesment (ROI) atau sering disebut ROA untuk 

melakukan penelitian. Alasan penulis memilih rasio  Return on 

Assets (ROA) adalah karena ROA merupakan suatu indikator 

yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin 

tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka 

performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. 

ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi 

negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal 
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yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu 

menghasilkan laba. 

 

2.1.2 Leverage 

2.1.2.1 Definisi Leverage Ratio 

Pengetian Leverage atau sering juga disebut rasio Solvabilitas 

dapat mengukur seberapa banyak perusahaan dibiayai oleh pihak ketiga 

atau kreditor, leverage mengukur perbandingan antara dana yang 

disediakan pemilik dengan dana yang didapatkan dari pihak ketiga.  

Menurut Kasmir (2015:151) rasio solvabilitas atau leverage ratio 

adalah: “Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya, berapa besar beban hutang 

yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya.” 

 
Menurut Agus Sartono (2012 : 28) leverage adalah rasio untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 

kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila 

perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.  

 

Mamduh M. Hanif dan Abdul Halim (2016:79) menyatakan bahwa 

rasio solvabilitas adalah sebagai berikut: “Rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total 

utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio ini mengukur 

likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan 

pada sisi kanan neraca”. 

 

Berdasarkan definisi diatas, menunjukkan bahwa leverage 

digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai 

oleh utang. Penggunaan rasio solvabilitas atau rasio leverage bagi 

perusahaan memberikan banyak manfaat , baik rasio rendah maupun 



22 

 

 

 

rasio tinggi. Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2013:152) rasio 

solvabilitas memiliki beberapa implikasi berikut: 

1. Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakaan pemilik) 

sebagai marjin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang 

kecil sebagai modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh 

kreditor. 

2. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh 

manfaat, berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau 

pengendalian perusahaan. 

3. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang 

dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, 

pengembalian kepada pemilik diperbesar. 

 

Mamduh M. Hanif dan Abdul Halim (2016:79) “Rasio Solvabilitas 

membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap 

aset atau ekuitasnya. Rasio ini  memaparkan jumlah aset perusahaan yang 

dimiliki oleh pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki 

oleh Kreditor (pemberi utang). Jika asset perusahaan lebih banyak 

dimiliki oleh pemegang saham, maka perusahaan tersebut kurang 

Leverage. Jika kreditor atau pemberi utang (biasanya bank) memiliki 

asset secara dominan, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat 

leverage yang tinggi”. Rasio Solvabilitas mempermudah manajemen dan 
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investor untuk memahami tingkat risiko struktur modal pada perusahaan 

melalui catatan atas laporan keuangan. 

 

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Leverage Ratio 

Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman 

haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa 

penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan 

dampak tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai 

mengatur rasio kedua modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan 

memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala 

kemungkinan yang akan terjadi. Namun semua kebijakan ini tergantung 

dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Menurut Kasmir (2013:153) 

beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas 

yakni: 

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada 

pihak lainnya (kreditor).  

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga); 

3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva 

tetap dengan modal; 

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh 

utang; 
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5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap 

pengelolaan aktiva; 

6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;  

7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, 

terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan 

8. Tujuan lainnya”. 

Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah: 

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap 

kewajiban kepada pihak lainnya; 

2. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap 

kewajiban kepada pihak lainnya; 

3. Untuk menganalisis keseimbangan anatar nilai aktiva khususnya 

aktiva tetap dengan modal; 

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh 

utang; 

5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh 

terhadap pengelolaan aktiva; 

6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap 

rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang; 

7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih 

ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan 

8. Manfaat lainnya. 
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Intinya adalah dengan analisis rasio solvabilitas atau leverage ratio, 

perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan 

modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer 

keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna 

menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dari rasio ini kinerja 

manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau 

tidak. 

 

2.1.2.3 Jenis-Jenis Metode Pengukuran Leverage Ratio 

Menurut Fahmi (2015:72) rasio leverage secara umum adalah 

sebagai berikut: 

a) Debt To Total Assets atau Debt Ratio 

Dimana Rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat 

perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan 

total utang dibagi dengan total asset. Adapun rumus debt to total 

assets atau debt ratio adalah:  

           
            

            
        

b) Debt to Equity Ratio 

Mengenai debt equity ratio ini Joel G. Siegel dan Jae K. Shim 

mendefinisikannya sebagai “Ukuran yang dipakai dalam 

menganalisis laporan laporan keuangan untuk memperlihatkan 
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besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor”. Adapun rumus 

debt equity ratio adalah: 

                     
            

     
        

c) Time Interest Earned 

Rasio ini digunakan untuk mengukur besar jaminan 

keuntungan yang digunakan untuk membayar bunga hutang jangka 

panjang. Rumusnya adalah sebagai berikut : 

                             
    

                           
        

d) Long Term Debt to Equity Ratio 

Long term debt to total capitalization disebut juga dengan 

utang jangka panjang/total kapitalisasi. Long term debt merupakan 

sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, 

seperti obligasi dan sejenisnya. Adapun rumus long-term debt to 

total capitalization adalah: 

                    
                     

             
        

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Debt to Equity 

Ratio (DER). Menurut Kasmir (2013:158) mengemukakan bahwa: 

“Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk 

menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara 

membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar 

dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui 

jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik 
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perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui 

setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. 

 

2.1.3 Tax Avoidance 

2.1.3.1 Pengertian Pajak 

Menurut para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak yaitu 

seperti dibawah ini : 

a. Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum 

berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. 

b. Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan ) 

dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

c. Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan 

suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi 
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tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk 

memelihara kesejahteraan umum. 

Jadi pajak adalah iuran terhadap kas negara dengan jumlah 

berdasarkan subjek atau objek tertentu berdasarkan Undang-Undang 

yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat timbal balik dari negara 

secara secara langsung tetapi digunakan untuk kelangsungan hidup 

bernegara. 

 

2.1.3.2 Jenis Pajak 

1. Menurut golongannya, pajak terdiri dari :  

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh 

wajib pajak dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada 

orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.  

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak 

Pertambahan Nilai.  

 

2. Menurut sifatnya, pajak terdiri dari:  

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang dasarnya adalah subjeknya. 

Memfokuskan pada diri wajib pajak, dalam arti memperhatikan 

keadaan diri wajib pajak, yang selanjutnya dicari syarat 

objektifnya. Contoh: pajak penghasilan (PPh) adalah pajak 
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subjektif, karena pengenaan pajak penghasilan memperhatikan 

keadaan diri wajib pajak yang menerima penghasilan. 

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, 

tanpa memfokuskan pada diri wajib pajak. Contoh: pajak 

pertambahan nilai, karena pengenaan pajak pertambahan nilai 

adalah peningkatan nilai dari suatu barang, bukan pada penjual 

yang meningkatkan nilai barang. Pajak bumi dan bangunan 

(PBB), karena Pajak Bumi dan Bangunan dikenaan terhadap 

keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan 

pemiliknya. 

 

2.1.3.3 Tarif Pajak 

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang telah ditentukan 

dalam peraturan perundang-undang perpajakan dalam menentukan 

jumlah pajak terhutang yang dikenakan terhadap wajib pajak baik orang 

pribadi maupun badan. Tarif PPh wajib pajak di atur dalam pasal 17 UU 

PPh no. 36 Tahun 2008, Harti ( 2011 : 112 ) :  

1. Tarif proporsional 

Tarif ini disebut juga dengan istilah tarif sebanding atau tarif 

sepadan, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun 

jumlah yang dikenai pajak. 

2. Tarif progresif 
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Tarif ini meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga 

meningkat. Menurut kenaikan persentase tarifnya. 

3. Tarif degresif  

Tarif ini berupa persentase yang semakin kecil apabila jumlah 

yang dikenai pajak semakin besar. 

4. Tarif tetap  

Tarif ini berupa jumlah yang tetap untuk berapapun jumlah 

yang dikenai pajak. Contohnya adalah seluruh dokumen yang wajib 

bermaterai dengan nilai nominal di atas Rp. 1.000.000,00 dikenakan 

bea materai sebesar Rp. 6.000,00.  

Beberapa metode yang digunakan untuk mempresentasikan 

tarif pajak adalah :  

1. Tarif pajak statutory (statutory tax rate) yaitu tarif pajak yang 

ditetapkan oleh hukum atas dasar pengenaan tertentu,  

2. Tarif pajak rata-rata (Average Tax rate) yaitu rasio antara 

jumlah pajak yang dibayarkan (hutang pajak) dengan dasar 

pengenaan pajak (laba kena pajak).  

3. Tarif pajak marjinal (marjinal tax rate) yaitu tarif pajak yang 

berlaku untuk kenaikan suatu dasar pengenaan pajak. Tarif pajak 

marjinal dapat dihitung dengan membandingkan perbedaan 

hutang pajak dan perbedaan laba kena pajak.  

4. Tarif pajak efektif (TPE) yaitu tarif aktual yang sebenarnya 

berlaku. TPE merupakan persentase tarif pajak yang efektif 
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berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak 

tertentu. 

 

2.1.3.4 Penghindaran Pajak  

Berikut ini beberapa difinisi mengenai tax avoidance menurut 

para ahli : 

Menurut Brown (2012:1), Tax Avoidance adalah :  

“arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, 

benefit or reduction in a manner unintended by the tax law”. 

Menurut  Harry  Graham  Balter  dalam  Iman  Santoso  dan  

Ning  Rahayu (2013:3) tax avoidance adalah sebagai berikut:“  

Penghindaran  pajak  mengandung  arti  sebagai  usaha  yang  

dilakukan oleh  wajib  pajak –apakah  berhasil  atau  tidak –untuk  

mengurangi  atau sama  sekali  menghapus  utang  pajak  yang  

tidak  melanggar  ketentuan peraturan perundang –undangan 

perpajakan”. 

 

Menurut N.A. Barr, S.R James, A.R. Prest dalam Iman Santoso 

dan Ning Rahayu (2013:4) tax avoidance adalah sebagai berikut: 

“Penghindaran  pajak  diartikan  sebagai  manipulasi  penghasilan  

secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak 

yang terutang”. 

 

Menurut  Robert  H.  Anderson  dalam  Iman  Santoso  dan  Ning  

Rahayu (2013:4) tax avoidance adalah sebagai berikut: 

“Penghindaran  pajak  adalah  cara  mengurangi  pajak  yang  

masih  dalam batas  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  

perpajakan  dan  dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan 

pajak”. 

 

Menurut Suandy (2011:7), tax avoidance adalah sebagai berikut: 

“rekayasa „tax affairs‟ yang masih tetap berada dalam bingkai 

ketentuan perpajakan.  Penghindaran  pajak  dapat  terjadi  di  

dalam  bunyi  ketentuan atau  tertulis  di  undang-undang  dan  

berada  dalam  jiwa  dari  undang-undang tetapi berlawanan 

dengan jiwa undnag-undang”. 
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Menurut Pohan (2016:23), tax avoidance merupakan: “Upaya 

penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi 

wajib  pajak  karena  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  

perpajakan,  di mana  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”. 

 

Dari penjelasan mengenai tax avoidance diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tax  avoidance merupakan  upaya  penghindaran  

pajak  yang  memberikan efek  terhadap  kewajiban  pajak  yang  

dilakukan  dengan  cara  masih  tetap  dalam bingkai    ketentuan    

perpajakan.    Metode    dan    teknik    dilakukan    dengan 

memanfaatkan   kelemahan-kelemahan   dalam   undang-undang   dan   

peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang 

Tax avoidance tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah 

pelanggaran undang- undang perpajakan karena dalam hal ini wajib pajak 

melakukan usaha meminimumkan atau meringankan beban pajak dengan 

ketentuan yang telah dimungkinkan oleh undang-undang pajak. 

Meskipun telah di upayakan dengan menciptakan kebijakan yang 

memadai, tidak jarang ditemui berbagai kendala atau hambatan atau 

perlawanan dalam pemungutan pajak, Purwono (2010:16). Perlawanan 

tersebut dapat berupa :  

a) Perlawanan Pasif Perlawanan pajak secara pasif merupakan 

perlawanan yang keterjadiannya berkaitan erat dengan struktur 

ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual, dan teknik 

pemungutan pajak. 
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b) Perlawanan Aktif Perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan 

perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan 

tujuan menghindari pajak melalui : penghindaran diri dari wajib 

pajak, pengelakan diri dari wajib pajak, dan melalaikan pajak. 

Berbagai cara yang dilakukan dalam melakukan penghindaran 

terhadap pajak dalam Prakosa (2014 : 25) :  

a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara 

yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak 

(tax haven country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax 

planning) 

b) Usaha tax avoidance dengan mempertahankan substansi ekonomi 

dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban 

pajak yang paling rendah (formal tax planning) 

c) Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin 

capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation 

(Specific Anti Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak 

mempunyai substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule). 

d) Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD) menyebutkan tiga karakter tax 

avoidance: 

a) Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-

olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan 

karena ketiadaan faktor pajak. 
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b)  Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau 

menerapkan ketentuan- ketentuan legal untuk berbagai tujuan, 

padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat 

undang-undang. 

c) Para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan tax 

avoidance dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia 

mungkin (Council of Executive Secretaries of Tax 

Organization, 1991). 

Beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan tax 

avoidance antara lain: denda, publisitas dan reputasi yang 

berimbas pada kelangsungan perusahaan dalam jangka 

panjang. 

 

2. 2 Kerangka Pemikiran 

Profitabilitas merupakan rasio untuk mengkur kemampuan 

perusahaan dalam mengolah aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba, 

ketika laba yang dihasilkan perusahaan besar maka jumlah pajak yang 

harus dibayar meningkat sesuai dengan laba yang dihasilkan. Perusahaan 

yang mendapatkan tingkat profitabilitas yang tinggi harus membayar 

pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 

mendapatkan tingkat profitabilitas lebih rendah. Hal ini disebabkan 

karena objek pajak penghasilan adalah berdasarkan laba yang didapatkan 

perusahaan. Beban pajak yang tinggi akan menyebabkan berkurangannya 
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keuntungan yang didapat perusahaan. (Asri Nur Azizah :2017 : 20). 

Sehingga, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi 

cenderung akan melakukan tax avoidance yang dapat diukur dengan nilai 

ETR. Nilai ETR yang semakin rendah mengindikasikan perusahaan 

melakukan tax avoidance. Penelitian mengenai Pengaruh Profitabilitas 

terhadap tax avoidance pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu 

Rezka Ova (2016) Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), 

I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Kurniasih 

dan Sari (2013), Utami (2013), Annisa (2012), menyatakan bahwa 

Profitabilitas berpengaruh terhadapt tax avoidance. 

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh 

perusahaan menggunakan utang. Perusahaan yang mempunyai nilai 

leverage yang tinggi cenderung akan mampu mengelola utangnya untuk 

menghasilkan laba. Dengan demikian utang dapat digunakan oleh 

manajer untuk meningkatkan laba perusahaan. Laba yang meningkat 

akan menaikan pembayaran pajak yang ditunjukan dari nilai ETR yang 

tinggi. 

Menurut Adhisamartha (2015) semakin tingginya hungungan 

perusahaan dengan pihak ketiga (kreditur) maka manajemen perusahaan 

(agen) akan lebih menjaga laba periode berjalan dengan tujuan untuk 

menjaga stabilitas kinerja perusahaan yang dijelaskan melalui laba 

karena semakin tingginya laba kepentigan perusahaan dengan kreditur 

makan kreditur akan lebih mengawasi perusahaan dengan alasan 
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kelangsungan pinjaman modal eksternal. Sehingga perusahaan dengan 

tingkat leverage yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan 

karena diharapkan menjaga stabilitas laba periode berjalan, salah satunya 

dengan mengalokasikan laba periode mendatang ke laba periode berjalan. 

Pernyataan tersebut didukung penelitian Dina Marfirah dan Fazli Syam 

BZ (2016), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), 

Marfu‟ah (2015), Rachmithasari (2015), I Gede Hendy Darmawan dan I 

Made Sukartha (2014), Kurniasih dan Sari (2013), Suyanto (2012), dan 

Annisa (2012). Yang membuktikan bahwa leverage berpengaruh 

terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan dengan 

jumlah hutang lebih tinggi akan memiliki tarif pajak yang efektif baik, 

seingga tingkat tax avoidance yang dilakukan perusahaan akan berkurang 

dangan ditunjukan nilai ETR yang tinggi.  

Berdasarkan latar belakang dan teori tersebut , dapat ditentukan 

variable independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas dan 

leverage. Sedangkan varible dependen dalam penelitian ini adalah tax 

avoidance. Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka 

konseptual sebagai berikut :  

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Tax Avoidance (Y) 

Profitabilitas (X1) 

Leverage (X2) 
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2. 3 Hipotesis Penelitian 

1. Profitabiliatas berpengaruh terhadap tax avoidance. 

2. Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. 

3. Profitabilitas dan Leverage secara simultan berpengaruh 

terhadap tax avoidance.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1 Metode yang Digunakan 

Sugiyono (2016:2) menyatakan: “Metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data 

yang berbentuk numerik/angka (Suryani dan Hendryadi,2015:109). 

 Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data dalam 

penelitian ini adalah statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2015:147) 

analisis deskriptif adalah:  

“Mengalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.” 

 

Metode analisis data adalah suatu teknik atau prosedur untuk menguji 

hipotesis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 

analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji hipotesis. 

Jenis informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah informasi 

laporan keuangan terutama laporan laba rugi yang didalamnya tercantum 

informasi tentang variabel yang diteliti yaitu Profitabilitas (X1), Leverage 

(X2) dan Tax Avoidance (Y) .  
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3. 2 Oprasionalisasi Variabel 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel bebas dan 

satu variabel terikat diantaranya sebagai variabel independen yaitu 

profitabilitas dan leverage, serta variabel dependennya adalah tax 

avoidance. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017. Berdasarkan uraian di 

atas,  berikut ini adalah definisi dari masing-masing variabel yang terdapat 

pada penelitian ini. 

 

3.3.1 Variabel Independen 

Sugiyono (2015:39) mendefinisikan variabel independen adalah 

sebagai berikut:  

“Variabel ini sering sering disebut sebagai variabel stimulus, 

predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel 

bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen.”  

 

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel independen yang diteliti 

yaitu profitabilitas (X1), leverage (X2), Variabel independen dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas  

Profitabilatas adalah rasio untuk mengukur kemapuan 

perusahaan untuk mendapatkan laba dalam memanfaatkan harta yang 

dimiliki. Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur 

varibel ini adalah indikator Return on Assets. Menurut Sujarweni 

(2017:65) Return on Assets merupakan rasio yang digunakan untuk 
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mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keutungan netto” Rasio ini 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

                 
                                

            
 

Sujarweni (2017:65) 

2. Leverage 

Menurut Kasmir (2015:151) rasio solvabilitas atau leverage 

ratio adalah: “Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya, berapa besar 

beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan 

aktivanya.” Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur 

variabel ini adalah indikator Debt to Equity Ratio menurut Kasmir 

(2015:158) : 

    
           

              
 

 

3.3.2 Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2015:39) variabel dependen sebagai berikut: 

“Variabel terikat merupkan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.”  Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel dependen (Y) adalah tax avoidance. Menurut Budiman dan 

Setiyono (2012) penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan 

wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar 

undang-undang atau aturan lain yang berlaku. Pengukuran tax avoidance 
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menggunakan CETR yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk 

biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. 

         
                

                  
 

Tax Avoidance dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala 

nominal, yaitu 1 melakukan penghindaran pajak dan 0 tidak melakukan 

pengindaran pajak. Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran 

pajak apabila Cash Effective Tax Rate (CETR) kurang dari 25%, dan 

apabila Cash Effective Tax Rate (CETR) lebih dari 25% dikategorikan 

tidak melakukan penghindaran pajak. 

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan 

indikator variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, 

proses ini juga dimaksud untuk menentukan skala pengukuran dari 

masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan 

menggunakan alat bantu statistika dapat dilakukan secara benar. Berikut 

adalah operasionalisasi variabel dalam penelitian ini: 

1. Profitabilitas (X1) 

2. Leverage (X2) 

3. Tax Avoidance (Y) 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel  

 

Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

Profitabi-

litas (X1) 

Rasio untuk mengukur 

kemapuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba dalam 

memanfaatkan harta yang 

dimiliki 

 

    
    

            
 

Sujarweni (2017:65) 

 

Rasio 

Leverage 

(X2) 

Rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan 

hutang. Artinya, berapa besar 

beban hutang yang ditanggung 

perusahaan dibandingkan 

dengan aktivanya 

Kasmir (2015:151) 

    
           

      
 

 

 

Kasmir (2015:158) 

Rasio 

Tax 

Avoidance 

(Y) 

Penghindaran pajak merupakan 

usaha yang dilakukan wajib 

pajak untuk mengurangi beban 

pajak dengan tidak melanggar 

undang-undang atau aturan lain 

yang berlaku. Tax avoidance 

dapat diukur menggunakan 

 

         

 
                 

                  
 

 

Tax Avoidance dalam 

penelitian ini diukur 

Nomi

nal 
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Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

CETR yaitu dengan membagi 

kas yang dikeluarkan untuk 

biaya pajak dibagi dengan laba 

sebelum pajak. 

 (Budiman dan Setiyono 2012) 

dengan menggunakan 

skala nominal, yaitu 1 

melakukan 

penghindaran pajak 

dan 0 tidak melakukan 

pengindaran pajak. 

CETR < 25% = 1  

CETR > 25% = 0 

Chen et al.2010 dalam 

Nofisa Putri (2014:4) 

Sumber : Data diolah 

 

3. 3 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Rully Indrawan & Poppy Yaniawati (2017:93) menyatakan 

populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

Otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2017. Jumlah populasi adalah sebanyak 13  perusahaan dan tidak 

semua populasi ini akan menjadi objek penelitian, sehingga perlu 

dilakukan pengambilan sampel lebih lanjut. 
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Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan Sektor Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan 

Komponen yang Menjadi Populasi 

 

No Kode Nama Perusahaan Tanggal 

IPO 

1 ASII PT Astra International Tbk 04/04/1990 

2 AUTO PT Astra Otoparts Tbk 15/06/1998 

3 BOLT PT Garuda Metalindo Tbk 07/07/2015 

4 BRAM PT Indo Kordsa Tbk 05/09/1990 

5 GDYR PT Goodyear Indonesia Tbk 01/12/1980 

6 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk 08/05/1990 

7 IMAS PT Indomobil Sukses International Tbk 15/09/1993 

8 INDS PT Indospring Tbk 10/08/1990 

9 LPIN PT Multi Prima Sejahtera Tbk 05/02/1990 

10 MASA PT Multistrada Arah Sarana Tbk 09/06/2005 

11 NIPS PT Nipress Tbk 24/07/1991 

12 PRAS PT Prima Alloy Steel Universal Tbk 12/07/1990 

13 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk 09/09/1996 

Sumber : www.sahamok.com 

 

 

3.2.2 Sampel 

Rully Indrawan & Poppy Yaniawati (2017:141) menyatakan 

pengambilan sample dilakukan sebagai upaya peneliti untuk 

menetapakan bagian dari populasi. Dengan memberikan representasi dari 

elemen populasi, untuk memperoleh data dan informasi penelitian. Untuk 

mendapatkan data yang dapat mewakili maka pengambilan deta 

menggunakan teknik sampling. 

Teknik sampling yaitu teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel. Pada umumnya teknik sampling dikelompokkan menjadi dua 

yaitu probability sampling dan non probability sampling. 

http://www.sahamok.com/
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Sugiyono (2013:118) mendefinisikan probability sampling adalah 

sebagai berikut: “Pobability sampling adalah teknik pengambilan sampel 

yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel”. Sedangkan pengertian 

Non probability sampling menurut Sugiyono (2013:120) adalah sebagai 

berikut: “Non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberikan peluang kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”. 

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah non 

probability sampling dengan teknik yang diambil yaitu purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2013:122) purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling 

adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan 

yang penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja 

ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh 

penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria 

perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang 

terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode 2012-2017. 
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2. Perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI 

yang memiliki kelengkapan informasi dan data yang dibutuhkan 

selama periode 2012-2017 

3. Perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI 

dan tidak mengalami kerugian selama periode 2012-2017 

 

 

Tabel 3.3 

Kriteria Sampel 

 

No. Kriteria Total 

 

1. 

Jumlah perusahaan manufaktur sub sektor otomotif 

yang terdaftar di BEI periode 2012-2017. 
13 

2. 

Jumlah perusahaan manufaktur sub sektor otomotif 

yang tidak terdaftar secara berturut-turut di BEI 

selama periode 2012-2017. 

(01) 

3. 

Perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang tidak 

memiliki kelengkapan informasi dan data yang 

dibutuhkan selama periode 2012-2017. 

(02) 

4. Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode 

2012-2017 

(05) 

Jumlah perusahaan yang terpilih sebagai sampel 
5 

Sumber: Data diolah 

Berikut ini nama perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-2017 yang menjadi sampel penelitian setelah 

menggunakan pusposive sampling, yaitu: 
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Tabel 3.4 

Perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang menjadi sampel 

penelitian 

 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ASII PT Astra International Tbk 

2 AUTO PT Astra Otoparts Tbk 

3 BRAM PT Indo Kordsa Tbk 

4 INDS PT Indospring Tbk 

5 NIPS PT Nipress Tbk 

Sumber : Datam diolah 2019 

 

 

3. 4 Sumber dan Cara Penentuan Data 

Pengumpulan data penelitian kuantitatif adalah upaya pengumpulan 

data bersifat angka, atau bisa saja bukan angka namun bisa dikuantitatifkan. 

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer atau skunder. Rully 

Indrawan & Poppy Yaniawati (2017:141) menyatakan Sumber primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, 

sedangkan sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, tetapi melawati orang lain atau lewat 

dokumen. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder  yang 

diperoleh dari website. Website yang dipilih adalah dari Bursa Efek 

Indonesia melalui situs www.idx.co.id dan website resmi perusahaan yang 
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diteliti. Data yang dimaksud meliputi laporan posisi keuangan/neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas.  

 

3. 5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

dokumentasi, yaitu teknik yang mendokumentasikan data yang telah 

dipublikasikan. Data dokumentasi diperoleh dari database Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Data pendukung lainnya diperoleh dengan metode studi 

pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literature yang memuat 

pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

3. 6 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis  

3.6.1 Rancangan Analisis 

1. Analisis Deskriptif 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data dalam 

penelitian ini adalah statistik deskriptif.  

Menurut Sugiyono (2015:147) analisis deskriptif adalah 

“Mengalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.” 

 

Berikut ini akan dijelaskan kriteria penilaian untuk tiap-tiap variabel, 

diantaranya: 

1. Profitabilitas 
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Untuk dapat melihat peniliaian atas variabel tersebut, dapat 

dibuat tabel distribusi seperti di bawah ini. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan laba setelah pajak pada perusahaan manufaktur 

sub sektor otomotif pada periode pengamatan. 

b. Menentukan total assets pada perusahaan manufaktur barang 

sub sektor otomotif pada periode pengamatan. 

c. Menentukan profitabilitas dengan rumus ROA yaitu dengan 

cara membagi laba setelah pajak dengan total assets. 

d. Menetapkan kriteria kesimpulan dengan cara membuat 5 

kelompok kriteria: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, 

sangat tinggi. 

e. Menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. 

f. Menentukan jarak (jarak interval kelas)   
                    

          
 

g. Membuat data tabel frekuensi nilai perubahan untuk 

profitabilitas 

Tabel 3.5 

Kriteria Penilaian Profitabilitas 

No Interval Kriteria 

1 0,007 - 0,089 Sangat Rendah 

2 0,090 - 0,171 Rendah 

3 0,172 - 0,253 Sedang 

4 0,254 - 0,335 Tinggi 

5 0,336 - 0,417 Sangat Tinggi 

Sumber: Data diolah 

h. Menarik kesimpulan 



50 

 

 

 

2. Leverage 

Untuk dapat melihat peniliaian atas variabel tersebut, dapat 

dibuat tabel distribusi seperti di bawah ini.  Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Menetukan total hutang yang diperoleh perusahaan manufaktur 

barang sub sektor otomotif pada periode pengamatan. 

b. Menentukan jumlah modal perusahaan manufaktur barang sub 

sektor otomotif pada periode pengamatan. 

c. Menentukan debt equity ratio dengan membagi total hutang 

dengan jumlah modal. 

d. Menentukan nilai rata-rata leverage untuk seluruh perusahaan 

selama 5 tahun. 

e. Menunjukan jumlah kriteria yaitu 5 kriteria yang sangat rendah, 

rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. 

f. Menentukan nilai maksimum dan minimum. 

g. Menentukan jarak (jarak interval kelas)   
                    

          
 

h. Membuat tabel frekuensi nilai perubahan untuk leverage. 

Tabel 3.6 

Kriteria Penilaian Leverage 

 

No Interval Kriteria 

1 0,108 - 0,350 Sangat Rendah 

2 0,351 - 0,591 Rendah 

3 0,592 - 0,832 Sedang 

4 0,833 - 1,074 Tinggi 

5 1,075 - 1,315 Sangat Tinggi 

Sumber: Data diolah 
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i. Menarik kesimpulan. 

3. Tax Avoidance 

Untuk dapat melihat peniliaian atas variabel tersebut, dapat 

dibuat tabel distribusi seperti di bawah ini. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan jumlah pembayaran pajak. 

b) Menentukan jumlah laba sebelum pajak. 

c) Membagi jumlah pembayaran pajak yang dibayarkan 

perusahaan dengan jumlah laba sebelum pajak. 

d) Menentukan kriteria tax avoidance dengan cara 

mengelompokkan perusahaan yang melakukan penghindaran 

pajak. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak diberi 

score 1 dan yang tidak melakukan penghindaran pajak diberi 

score 0. Menurut Budiman dan Setiyono (2012) perusahaan 

melakukan penghindaran pajak apabila CETR yang dibayarkan 

kurang dari 25%. 

Tabel 3.7 

Kriteria Penilaian Tax Avoidance 

 

Nilai 

Tax avoidance 
Kriteria Skor 

CETR < 25% Melakukan penghindaran pajak 1 

CETR > 25% Tidak melakukan penghindaran pajak 0 

Sumber: Chen et al.2010 dalam Nofisa Putri (2014:4) 

 

e) Menarik kesimpulan. 
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3.6.2 Analisis Asosiatif 

Analisis asosiatif digunakan untuk mencari kebenaran dari hipotesis 

yang diajukan. Dalam penelitian ini analisis asosiatif digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax 

avoidance. Menurut Sugiyono (2014: 36), pengertian penelitian asosiatif 

adalah: 

 

“...penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau 

lebih. Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang akan 

dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu 

gejala.” 

 

 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi syarat analisis regresi 

linier, yaitu penaksir tidak bisa dan terbaik atau sering disingkat BLUE 

(Best Linier Unbias Estimate). Ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi 

agar kesimpulan dari hasil pengujian tidak bias, diantaranya adalah uji 

normalitas, uji multikolinieritas (untuk regresi berganda) dan uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel 

terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal 

atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukan oleh nilai 

error yang berdistribusi normal atau mendakati normal, sehingga layak 

dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data 
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menggunakan Test Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program 

SPSS. 

Menurut Ghozali (2011: 160), uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t dan f 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai variabel bebas dan 

variabel terikat berdistribusi normal. 

Menurut Singgih Santoso (2012: 393) dasar pengambilan 

keputusan dapat dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya, yaitu: 

1) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

normal. 

2) Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

tidak normal. 

 

b) Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2011: 105), uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar 

variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi kolerasi diantara variabel independen (bebas). Jika variabel 

independen saling berkolerasi, maka variabel variabel ini tidak 

orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai 

kolerasi antar semua variabel independen sama dengan nol.  
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Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat 

pada besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Pedoman 

suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai 

angka tolerance mendekati 1, batas VIF adalah 10, jika nilai VIF 

dibawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas. Menurut 

Singgih Santoso (2012: 236), rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

    
 

          
              

 

   
  

 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. jika variasi dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas, persamaan regresi yang 

baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji 

heterodastisitas salah satunya dengan melihat penyebaran dari varians 

pada grafik scatterplot pada output SPSS. Dasar pengambilan 

keputusannya adalah sebagai berikut: 

1) Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, 

kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. 
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2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas 

dan dibawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran 

koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Untuk menguji ada 

tidaknya heteroskedastisitas juga bisa menggunakan uji rank spearman 

yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai 

absolut dari residual hasil regresi, jika nilai koefisien kolerasi antara 

variabel independen dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka 

kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varians dari residual tidak 

homogen), (Ghozali, 2011: 139) 

 

d) Uji Autokorelasi 

Menurut Winarno (2015: 29) autokorelasi adalah: “...hubungan 

antara residual satu dengan residual observasi lainnya”, salah satu 

asumsi dalam penggunaan model OLS (Ordinary Least Square) adalah 

tidak ada autokolerasi yang dinyatakan E (ei,ej) 0 dan i≠j, sedangkan 

apabila ada autokolerasi maka dilambangkan E (ei,ej) ≠ 0 dan i ≠ j. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Uji DurbinWatson untuk 

menguji autokolerasinya. Uji Durbin-Watson merupakan salah satu uji 

yang banyak digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

autokolerasi (baik negatif atau positif). Berikut adalah tabel Uji Durbin-

Watson dalam Winarno (2015: 531), dapat dilihat dalam tabel 3.9 di 

bawah ini. 
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Tabel 3.9 

Uji Statistik Durbin-Watson 

 

Nilai Statistik d Hasil 

0<d<DL  Ada autokolerasi positif 

dL<d<du  Ragu-ragu 

Du<d<4-du  
Tidak ada kolerasipositif atau 

negative 

4-du<d<4-dL  Ragu-ragu 

4-dL<d<4  Ada kolerasi negatif 

 

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

metode analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda 

merupakan lanjutan dari regresi linear sederhana , ketika regresi linear 

sederhana hanya menyediakan satu variabel independen (x) dan satu 

variabel dependen (y), disini regresi linear berganda hadir untuk 

menutupi kelemahan regresi linear sederhana ketika terdapat lebih dari 

satu variabel independen (x) dan satu variabel dependen (y) (Kurniawan 

dan Yuniarto,2016:91). 

 Jadi, analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini 

digunakan untuk meramalkan pengaruh antara satu atau lebih variabel 

bebas (profitabilitas & leverage) dengan satu variabel terikat (Tax 

Avoidance). 

Berdasarkan spesifikasi model regresi maka model persamaan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  



57 

 

 

 

  

  

Keterangan : 

  Y    = Tax Avoidance 

a    = Koefisien konstanta 

b1,b 2  = Koefisien regresi 

X1    = Profitabilitas 

X2           = Leverage 

 

3.6.5 Pengujian Hipotesis 

3.6.5.1 Uji T (uji signifikansi parsial) 

Uji signifikansi secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh 

tiap-tiap variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel 

dependennya. Dalam regresi linear berganda, hal ini perlu dilakukan 

karena tiap-tiap variabel independen memberi pengaruh yang berbeda beda 

dalam model (Kurniawan dan Yuniarto,2016:95). 

Menurut Zulfikar dan Budiantara (2014:183), dirumuskan sebagai 

berikut: 

        
  √   

√      
 

 

 

Keterangan :  

t : Nilai thitung   

r : Koefisien Korelasi  

n : Jumlah Sampel   

 

Y = a + b1X1 + b2X2 
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Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel 

dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan 

adalah sebagai berikut:  

-  diterima jika nilai t hitung < t tabel atau nilai sig > α  

-  ditolak jika nilai t hitung  > t tabel atau nilai sig < α  

Bila terjadi penerimaan Ho, maka tidak terdapat pengaruh signifikan, 

sedangkan bila Ho ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan. 

 

 

Gambar 3. 1 Bentuk penolakan dan penerimaan hipotesis 

 

Sumber : Zulfikar dan Budiantara (2014:184) 

 

 

Menurut Zulfikar dan Budiantara (2014:184), penolakan dan 

penerimaan hipotesis dalam uji T juga dapat ditentukan berdasarkan kurva, 

yaitu: 

- Jika nilai t yang dihitung berada di luar daerah penerimaan Ho, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima, maka ada hubungan signifikan antara 

variabel bebas dan variabel terikat 

- Jika nilai t yang dihitung berada di dalam daerah penerimaan Ho, 

maka Ho diterima dan Ha ditolak, maka tidak ada hubungan signifikan 

antara variabel bebas dan variabel terikat 
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3.6.5.2 Uji F (uji signifikansi simultan) 

Uji simultan adalah uji semua variabel bebas secara keseluruhan dan 

bersamaan di dalam suatu model. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah 

variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (Kurniawan dan Yuniarto,2016:96).  

Menurut Zulfikar dan Budiantara (2014:186), dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan : 

R = Koefisien korelasi ganda 

K = Jumlah variabel bebas 

n = Jumlah anggota sampel 

F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan Ftabel yang diperoleh 

dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% dengan 

kriterian sebagai berikut :  

-  ditolak jika F hitung > F tabel atau nilai sig < α  

-  diterima jika F hitung < F tabel atau nilai sig > α  

Bila terjadi penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh signifikan , sedangkan bila Ho ditolak artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan. 
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Menurut Zulfikar dan Budiantara (2014:186), penolakan dan 

penerimaan hipotesis dalam uji F juga dapat ditentukan berdasarkan kurva, 

yaitu: 

- Jika nilai F yang dihitung berada di luar daerah penerimaan Ho, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima, maka ada hubungan signifikan antara 

variabel bebas dan vaiabel terikat 

- Jika nilai F yang dihitung berada di dalam daerah penerimaan Ho, maka 

Ho diterima dan Ha ditolak, maka tidak ada hubungan signifikan antara 

variabel bebas dan vaiabel terikat. 

 

3.6.6 Koefisien Determinasi  

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar 

varians variabel terikat dipengaruhi oleh varians variabel bebas, atau 

dengan kata lain seberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel 

terikat (Zulfikar dan Budiantara,2014:183). 

Dalam uji koefisien determinasi ini akan diketahui berapa persen 

variabel bebas (penjualan dan beban umum & administrasi) dapat 

mempengaruhi variabel terikat (laba bersih) 

Rumus umumnya adalah: 

 

D = r
2 

x 100 % 

Keterangan : 

D = Koefisien determinasi 

r  = Koefisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor Otomotif dan 

komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017.  

1. Astra Otoparts Tbk (AUTO)  

Astra Otoparts Tbk (AUTO) didirikan tanggal 20 September 1991 dan 

memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1991. Kantor pusat AUTO 

beralamat di Jalan Raya Pegangsaan Dua Km. 2,2, Kelapa Gading, Jakarta 

14250 – Indonesia, dan pabrik berlokasi di Jakarta dan Bogor. Pemegang 

saham yang memiliki 5% atau lebih saham Astra Otoparts Tbk adalah Astra 

International Tbk (ASII) (80,00%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, 

ruang lingkup kegiatan AUTO terutama bergerak dalam perdagangan suku 

cadang kendaraan bermotor, baik lokal maupun ekspor, dan manufaktur dalam 

bidang industri logam, plastik dan suku cadang kendaraan bermotor. Produk-

produk suku cadang unggulan Astra Otoparts, antara lain: aki untuk kendaraan 

roda dua dan roda empat (merek GS, Incoe, dan Aspira), ban untuk kendaraan 

roda dua dan truk (Aspira dan Aspira Premio), suku cadang kendaraan roda 

dua dan roda empat (Aspira, Federal, KYB, dan TDW) dan pelumas untuk 

kendaraan roda empat dan industri (Shell Helix Astra dan HEO (Heavy 

Equipment Oil). 

http://www.britama.com/index.php/tag/auto/
http://www.britama.com/index.php/tag/auto/
http://www.britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-asii/
http://www.britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-asii/
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Selain itu, Astra Otoparts juga menjalin kerjasama dengan mendirikan 

anak perusahaan patungan bersama pemasok komponen terkemuka dari 

Jepang, Eropa, Amerika Serikat, China, dan Taiwan, antara lain: Aisin Seiki, 

Aisin Takaoka, Akashi Kikai Seisakusho, Akebono Brake, Aktiebolaget SKF, 

Asano Gear, Daido Steel, Denso, DIC Corporation, GS Yuasa, Juoku 

Technology, Kayaba, Keihin Seimitsu Kogyo, Mahle, MetalArt, NHK 

Precision, Nippon Gasket, Nittan Valve, Pirelli, SunFun Chain, Toyoda Gosei, 

Toyota Industries, dan Visteon. Pada tanggal 29 Mei 1998, AUTO memperoleh 

pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum 

Perdana Saham AUTO (IPO) kepada masyarakat sebanyak 75.000.000 saham 

dengan nilai nominal Rp500,- per saham dan harga perdana sebesar Rp575,- 

per saham. Pada tanggal 15 Juni 1998, saham tersebut telah dicatatkan pada 

Bursa Efek Indonesia. 

Berikut struktur manajemen Astra Otoparts Tbk (AUTO) : 

 Johannes Loman sebagai Vice 

President Commissioner 

 Gidion Hasan sebagai 

President Commissioner 

 Bambang Trisulo sebagai 

President Audit Committee 

 Thomas Honggo 

Setjokusumo sebagai Audit 

Committee 

 Bambang Trisulo sebagai 

Independent Commissioner 

 Angky Utarya Tisnadisastra 

sebagai Independent 

Commissioner 

 Agus Tjahajana 

Wirakusumah sebagai 

Independent Commissioner 

http://www.britama.com/index.php/tag/auto/
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 Sudirman Maman Rusdi 

sebagai Commissioner 

 Gunawan Geniusahardja 

sebagai Commissioner 

 Chiew Sin Cheok sebagai 

Commissioner 

 Arietta Adrianti sebagai Audit 

Committee 

 Hamdhani Dzulkarnaen 

Salim sebagai President 

Director 

 Kusharijono sebagai Director 

 Lay Agus sebagai Director 

 Wanny Wijaya sebagai 

Director 

 Aurelius Kartika Hadi Tan 

sebagai Director 

 Agus Baskoro sebagai 

Director 

 Yusak Kristian Solaeman 

sebagai Independent Director 

(Sumber : https://www.idnfinancials.com diaskes pada 10 Agustus 19 pukul 

13.30) 

2. Astra International Tbk (ASII)  

Astra International Tbk (ASII) didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 

dengan nama PT Astra International Incorporated. Kantor pusat Astra 

berdomosili di Jl. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta 14330 – 

Indonesia. Pemegang saham terbesar Astra International Tbk adalah Jardine 

Cycle & Carriage Ltd (50,11%), perusahaan yang didirikan di Singapura. 

Jardine Cycle & Carriage Ltd merupakan entitas anak dari Jardine Matheson 

Holdings Ltd, perusahaan yang didirikan di Bermuda. Berdasarkan Anggaran 

Dasar Perusahaan, ASII bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian, 

jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa 

https://www.idnfinancials.com/
http://www.britama.com/index.php/tag/ASII/
http://www.britama.com/index.php/tag/ASII/
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konsultasi. Ruang lingkup kegiatan utama Astra bersama anak usahanya 

meliputi perakitan dan penyaluran mobil (Toyota, Daihatsu, Izusu, UD Trucks, 

Peugeot dan BMW), sepeda motor (Honda) berikut suku cadangnya, penjualan 

dan penyewaan alat berat, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan 

perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi informasi. Astra 

memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara 

lain: Astra Agro Lestari Tbk (AALI), Astra Graphia Tbk (ASGR), Astra 

Otoparts Tbk (AUTO) dan United Tractors Tbk (UNTR). Selain itu, Astra juga 

memiliki satu perusahaan asosiasi yang juga tercatat di BEI, yaitu Bank 

Permata Tbk (BNLI). Pada tahun 1990, ASII memperoleh Pernyataan efektif 

BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ASII 

(IPO) kepada masyarakat sebanyak 30.000.000 saham dengan nominal 

Rp1.000,- per saham, dengan Harga Penawaran Perdana Rp14.850,- per saham. 

Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tanggal 04 April 1990. 

Berikut struktur manajemen Astra International Tbk (ASII) : 

• Budi Setiadharma Sebagai President Commissioner 

• Muhamad Chatib Basri Sebagai Independent Commissioner 

• Sri Indrastuti Hadiputranto Sebagai Independent Commissioner 

• Anthony John Liddell Nightingale Sebagai Commissioner 

• Benjamin William Keswick Sebagai Commissioner 

(Sumber : https://www.idnfinancials.com diaskes pada 10 Agustus 19 pukul 

13.30) 

http://www.britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-aali/
http://www.britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-asgr/
http://www.britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-auto/
http://www.britama.com/index.php/2012/06/sejarah-dan-profil-singkat-untr/
http://www.britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-singkat-bnli/
http://www.britama.com/index.php/tag/ASII/
https://www.idnfinancials.com/
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3. PT. Indo Kordsa Tbk (BRAM)  

Indo Kordsa Tbk (BRAM) didirikan 08 Juli 1981 dan mulai berproduksi 

secara komersial pada tanggal 1 April 1987. Kantor pusat dan pabrik Indo 

Kordsa berlokasi di Jl. Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor. 

BRAM tergabung dalam kelompok usaha Grup Kordsa Global Endustriyel 

Iplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.S. (Kordsa Global, Turki), suatu 

perusahaan yang berdomisili di Turki. Pemegang saham yang memiliki 5% 

atau lebih saham Indo Kordsa Tbk, antara lain: Kordsa Global AS (60,21%), 

Robby Sumampow (Komisaris) (23,92%) dan PT Risjadson Suryatama 

(5,61%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan 

BRAM meliputi bidang manufaktur dan pemasaran ban, filamen yarn (serat-

serat nylon, polyester, rayon), benang nylon untuk ban dan bahan baku 

polyester (purified terepthalic acid). Hasil produksi BRAM dipasarkan di 

dalam dan di luar negeri, ke Asia dan Timur Tengah. Pada tanggal 20 Juli 

1990, BRAM memperoleh izin Menteri Keuangan untuk melakukan 

Penawaran Umum Perdana Saham BRAM (IPO) kepada masyarakat sebanyak 

12.500.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga 

penawaran Rp9.250,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 05 September 1990. 

Berikut adalah struktur manajemen PT. Indo Kordsa Tbk (BRAM)  : 

 Andreas Lesmana sebagai 

President Audit Committee 

 Ali Caliskan President 

sebagai Commissioner 

http://www.britama.com/index.php/tag/bram/
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 Fadjar Proboseno Audit 

sebagai Committee 

 Richard Steven Dompas 

sebagai Audit Committee 

 Ibrahim Ozgur Yildirim 

sebagai Commissioner 

 Mehmet Mezut Ada sebagai 

Commissioner 

 Adil Ilter Turan sebagai 

Independent Commissioner 

 Andreas Lesmana sebagai 

Independent Commissioner 

 Mehmet Zeki Kanadikirik 

sebagai President Director 

 Andreas Roy Indra Salim 

sebagai Director 

 Cuneyt Tekgul sebagai 

Director 

 Omur Mentes sebagai 

Director 

 Raden Wahyu Yuniarto 

sebagai Director 

 Mehmet Tanju Ula 

Independent sebagai Director 
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(Sumber : https://www.idnfinancials.com diaskes pada 10 Agustus 19 pukul 

13.30) 

4. Indospring Tbk (INDS)  

Indospring Tbk (INDS) didirikan tanggal 05 Mei 1978 dan memulai 

kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1979. Kantor pusat INDS terletak di 

Jalan Mayjend Sungkono No. 10, Segoromadu, Gresik 61123, Jawa Timur – 

Indonesia. 

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Indospring Tbk 

adalah PT Indoprima Gemilang (induk usaha) (88,11%), yang didirikan di 

Surabaya – Indonesia dengan nama PT Indokalmo berlokasi pada Jl. Gardu 

Induk PLN No. 5, Tandes, Surabaya, Jawa Timur. Induk usaha utama 

Indospring adalah PT Indoprima Investama yang juga berlokasi sama dengan 

PT Indoprima Gemilang.  

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan INDS 

bergerak dalam bidang industri spare parts kendaraan bermotor khususnya 

pegas, yang berupa leaf spring (pegas daun), coil spring (pegas spiral) memiliki 

2 produk turunan yaitu hot coil spring dan cold coil spring, valve spring (pegas 

katup) dan wire ring.  Pada tanggal 26 Juni 1990, INDS memperoleh 

pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum 

Perdana Saham INDS (IPO) kepada masyarakat sebanyak 3.000.000 dengan 

nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp9.000,- per 

saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tanggal 10 Agustus 1990. 

https://www.idnfinancials.com/
http://www.britama.com/index.php/tag/inds/
http://www.britama.com/index.php/tag/inds/
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Berikut adalah struktur manajemen Indospring Tbk (INDS): 

 Wiranto Nurhadi sebagai President Commissioner 

 Achmad Safiun sebagai  Independent Commissioner 

 Hening Laksamana sebagai Commissioner 

 Jan Martin Onni Lindstrom sebagai Commissioner 

 Ikawati Nurhadi sebagai President Director 

(Sumber : https://www.idnfinancials.com diaskes pada 10 Agustus 19 pukul 

13.30) 

5. Nipress Tbk (NIPS)  

Nipress Tbk (NIPS) didirikan 24 April 1975 dan mulai beroperasi secara 

komersial pada tahun 1975. Kantor pusat dan pabrik NIPS berlokasi di Jl. 

Narogong Raya Km. 26 Cileungsi, Bogor, Jawa Barat 16710 – Indonesia. 

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Nipress Tbk, yaitu: PT 

Trinitan International (pengendali) (26,43%), PT Tritan Adhitama Nugraha 

(pengendali) (16,82%), PT RDPT Nikko Indonesia (16,34%) dan Ferry 

Joedianto (5,33%). 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan NIPS 

meliputi bidang usaha industri accu lengkap untuk segala keperluan dan usaha-

usaha lainnya yang berhubungan dengan accu. Produk utama Nipress adalah 

aki motor, aki mobil dan aki industri (merek NS dan Maxlife). Pada tanggal 31 

Juni 1991, NIPS memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk 

melakukan Penawaran Umum Perdana Saham NIPS (IPO) kepada masyarakat 

sebanyak 4.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga 

https://www.idnfinancials.com/
http://www.britama.com/index.php/tag/nips/
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penawaran Rp5.000,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 24 Juli 1991. 

Berikut adalah struktur manajemen Nipress Tbk (NIPS) : 

 Raja Sirait sebagai President Audit Committee 

 Ferry Joedianto Robertus Tandiono sebagai President Commissioner 

 Astria Dewi sebagai Audit Committee 

 Chintya Leony sebagai Audit Committee 

 Raja Sirait sebagai Independent Commissioner 

 Jackson Tandiono sebagai President Director 

 Herman Slamet sebagai Director 

 Richard Tandiono sebagai Director 

(Sumber : https://www.idnfinancials.com diaskes pada 10 Agustus 19 pukul 

13.30) 

 

4.1.2 Analisis Deskriptif 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 perusahaan 

dari tahun 2012-2017 yang menghasilkan 30 observasi. Gambran umum 

sampel yang menggunakan varibel independen antra lain profitabilitas yang 

diproksikan dengan rasio Return On Assets (ROA) dan leverage yang 

diproksikan dengan rasio Debt to Equity Ratio (DER), serta variabel 

dependen adalah tax avoidance diproksikan dengan Cash Effective Tax 

Rate. 

 

https://www.idnfinancials.com/
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Tabel 4.1 

Descriptive Statistic 

 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA (X1) 30 ,08 12,79 5,8575 3,20300 

DER (X2) 30 ,14 2,38 ,7218 ,49204 

ETR (Y) 30 ,10 ,53 ,2381 ,07970 

Valid N (listwise) 30     

Sumber :  Output SPSS 25 Data Diolah Penulis  

Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat diketahui bahwa variabel 

profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, nilai minimum untuk ROA 

yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 0,08 yaitu perusahaan INDS 

tahun 2015. Nilai maksimum untuk ROA yang dimiliki perusahaan sebesar 

12,79 yaitu AUTO tahun 2012. Dari nilai minimum dan maksimum 

menunjukan bahwa tingkat ROA yang diperoleh perusahaan antara 0,08 

sampai dengan 12,79 nilai mean sebesar 5,8575 dengan standar deviasi 

sebesar 3,20300 yang berarti nilai mean lebih tinggi daripada standar deviasi 

menunjukan bahwa tingkat ROA perusahaan manufaktur sub sektor 

otomotif dan komponen yang terdapat di bursa efek indonesia tahun 2012-

2017 tinggi karena rata-rata ROA sebesar 5,8575. 

Variabel leverage yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio 

(DER), memiliki nilai minimum DER yang dimiliki oleh perusahaan adalah 

sebesar 0,14 yaitu perusahaan INDS tahun 2017. Nilai maksimum untuk 

DER yang dimiliki perusahaan sebesar 2,38 yaitu NIPS tahun 2013. Dari 

nilai minimum dan maksimum menunjukan bahwa tingkat DER yang 

diperoleh perusahaan antara 0,14 sampai dengan 2,38 nilai mean sebesar 
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0,7218 dengan standar deviasi sebesar 0,49204 yang berarti nilai mean lebih 

tinggi daripada standar deviasi menunjukan bahwa tingkat DER perusahaan 

manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdapat di bursa efek 

indonesia tahun 2012-2017 tinggi karena rata-rata DER sebesar 0,7218. 

Variabel tax avoidance yang diproksikan dengan cash Effective Tax 

Rate (CETR), memiliki nilai minimum CETR yang dimiliki oleh 

perusahaan adalah sebesar 0,10 yaitu perusahaan AUTO tahun 2012. Nilai 

maksimum untuk DER yang dimiliki perusahaan sebesar 0,53 yaitu INDS 

tahun 2015. Dari nilai minimum dan maksimum menunjukan bahwa tingkat 

CETR yang diperoleh perusahaan antara 0,19 sampai dengan 0,53 nilai 

mean sebesar 0,2381 dengan standar deviasi sebesar 0,07970 yang berarti 

nilai mean lebih tinggi daripada standar deviasi menunjukan bahwa tingkat 

CETR perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang 

terdapat di bursa efek indonesia tahun 2012-2017 tinggi karena rata-rata 

DER sebesar 0,2381. 

 

4.1.3 Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2011: 105), uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel 

independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

kolerasi diantara variabel independen (bebas). Jika variabel independen 

saling berkolerasi, maka variabel variabel ini tidak orthogonal. Variabel 
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orthogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi antar semua 

variabel independen sama dengan nol.  

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat 

pada besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Pedoman 

suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka 

tolerance mendekati 1, batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, 

maka tidak terjadi gejala multikolinieritas. 

    
 

          
              

 

   
  

Tabel 4.2 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Sumber :  Output SPSS 25 Data Diolah Penulis 2019 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa variable  ROA dan 

DER tidak ada multikolinieritas dikarenakan semua variabel memiliki nilai 

VIF tidak melebihi angka 10 dan nilai tolerance mendekati 1.  

b) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel 

terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau 

tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukan oleh nilai error yang 

berdistribusi normal atau mendakati normal, sehingga layak dilakukan 

pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data menggunakan Test 

Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS.  

Model 
Collinearity Statistics 

Keterangan 
Tolerance VIF 

 (Constant)    

ROA (X1) ,998 1,002 Tidak Ada Multikolinieritas 

DER (X2) ,998 1,002 Tidak Ada Multikolinieritas 
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Menurut Singgih Santoso (2012: 393) dasar pengambilan 

keputusan dapat dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya, yaitu: 

1) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

normal. 

2) Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

tidak normal. 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Output SPSS 25 Data Diolah Penulis 2019 

Jika dilihat dari tabel 4.3 data dari semua data berdistribusi normal. 

Hal ini nilai Asymptotic Significance adalah 0,136 yang artinya lebih besar 

dari 0,05.  

 

 

 

 
Unstandardized 

Residual 

N 30 

  

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,05937365 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,140 

Positive ,140 

Negative -,122 

Test Statistic ,140 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,136
c
 

a. Test distribution is Normal. 
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c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk 

mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linier 

berganda adalah dengan melihat grafik sccatterplot atau nilai prediksi 

variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Jika tidak 

ada pola tertentu dan tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol pada 

sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model yang baik adalah yang 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016;134) 

Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

1) Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, 

kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas 

dan dibawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 Berikut adalah gambar scatterplot dari penelitian dari variable 

dependen dalam penelitian ini : 
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Gambar 4.1 

Uji Heteroskedatisitas 

Sumber :  Output SPSS 25 Data Diolah Penulis  

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat dilihat titik-titik dalam 

scatterplot menyebar tidak membentuk pola tertentu yang teratur dan titik-

titik tersebut berada diatas dan dibawah angka 0. Maka dapat disimpulkan 

pada uji heteroskedastisitas penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas 

sehingga penelitan bisa dilanjutkan ke uji regresi linear berganda. 

d) Uji Autokorelasi 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Uji DurbinWatson untuk 

menguji autokolerasinya. Uji Durbin-Watson merupakan salah satu uji yang 

banyak digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokolerasi (baik 

negatif atau positif). Berikut adalah tabel Uji Durbin-Watson dalam Winarno 

(2015: 531), dapat dilihat dalam tabel 4.4 di bawah ini. 
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Tabel 4.4 

Uji Statistik Durbin-Watson 

 

Nilai Statistik d Hasil 

0<d<DL  Ada autokolerasi positif 

dL<d<du  Ragu-ragu 

Du<d<4-du  
Tidak ada kolerasi positif atau 

negative 

4-du<d<4-dL  Ragu-ragu 

4-dL<d<4  Ada kolerasi negative 

 

Hasil uji autokorelasi dengan Durbin Watson menggunakan bantuan 

SPSS versi 25 dapat dilihat melalui tabel 4.5 sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Output Durbin-Watson 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,387
a
 ,150 ,120 ,68457 1,889 

Sumber :Output SPSS Olah Data Penulis 2019 

 

Berdasarkan pada pada tabel 4.5 hasil uji autokorelasi dengan 

DurbinWatson dapat dilihat bahwa nilai Durbin- Watson sebesar 1,889. Nilai 

ini akan dibandingkan dengan nilai tabel alpha 5%, jumlah sampel (n) 

sebanyak 30 dan jumlah variabel independen sebesar 2 (k=), maka didapatkan 

nilai tabel Durbin Watson yaitu dL = 1.2837 dan du = 1.5666.  kemudian 

diringkas dalam tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Durbin-Waston tabel alpha 5% sampel 30 

DU Dw-Test 4-DU Keterangan 

1.5666 1.889 2,434 Tidak terjadi masalah autokorelasi 

Sumber :  Output SPSS 25 Data Diolah Penulis  
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Dari nilai Durbin-Watson sebesar 1,889 maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

Dw-Test beradada diantara nilai DU dan nilai 4-DU sehingga data dalam 

penelitian ini dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 

 

4.1.4 Pengujian Hipotesis 

1. Uji T 

Uji signifikansi secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh 

tiap-tiap variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel 

dependennya. Dalam regresi linear berganda, hal ini perlu dilakukan 

karena tiap-tiap variabel independen memberi pengaruh yang berbeda 

beda dalam model (Kurniawan dan Yuniarto,2016:95). 

Hasil uji analisis regresi coefficients dengan menggunakan IBM 

SPSS versi 25 terlihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Analisis Regresi 

 

 Koefisien 

regresi 

Sig. T Keterangan 

Konstanta 
0,000 

ROA -0,667532 0,000 Berpengaruh 

DER -0,038568 0,790 Tidak Berpengaruh 

Sumber : Data Diolah Penulis 2019 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditujukan dalam tabel 4.7 

dapat diinterprestasikan sebagai berikut : 

a. Pengujian Hipotesis H
1
 

Dikemukakan hipotesis 
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H
1
 : Profitabiliatas berpengaruh terhadap tax avoidance. 

Dari hasil perhitungan profitabilitas didapat thitung sebesar -4,652 

dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,000. Kemudian ttabel dicari 

dengan rumus (a/2;n-k1) = (0,05/2;30-2-1) = (0,025 : 27)  

karena thitung lebih kecil dari ttabel (-4,652 < 2.0518) Berdasarkan pada 

pengujian di atas, didapatkan hasil estimasi variabel profitabilitas 

(ROA) memiliki koefisien regresi -0,667532 dengan probabilitas 

0,000. Nilai signifikansi di bawah α (0,05) menunjukan bahwa 

variabel profitabilitas (ROA) memiliki arah yang positif dan 

signifikan terhadap Tax Avoidance dengan menggunakan tingkat 

signifikansi a (0.5). Dengan demikian berarti bahwa hipotesis 1 

diterima yaitu profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap Tax 

Avoidance. 

b. Pengujian Hipotesis H2 

Dikemukakan hipotesis 

H2 : Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. 

dari hasil perhitungan leverage didapat thitung sebesar -0,269 dengan 

tingkat signifikansi t sebesar 0,790. Kemudian t hitung dicari dengan 

rumus (a/2;n-k1) = (0,05/2;30-2-1) = (0,025 : 27)  

Harena thitung lebih kecil dari ttabel (-0,269 > 0.68368) Berdasarkan 

pada pengujian di atas, didapatkan hasil estimasi variabel leverage 

(DER) memiliki koefisien 2 regresi -0,038568 dengan Leverage 

0,790. Nilai signifikansi di atas α (0,05) menunjukan bahwa variabel 
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Leverage (DER) memiliki arah yang Negatif terhadap Tax 

Avoidance dengan menggunakan tingkat signifikansi 10% (0.1). 

Dengan demikian berarti bahwa hipotesis 2 ditolak yaitu Leverage 

(DER) tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. 

Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.8 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Kode Hipotesis Hasil 

H1 Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap 

Tax Avoidance 

Diterima 

H2 Leverage (DER) berpengaruh terhadap 

Tax Avoidance 

Ditolak 

Sumber : Data Diolah Penulis 2019 

2. Uji F 

Uji nilai F pada dasarnya untuk menunjukan apakah semua 

variabel independen dalam model penelitian mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Pengujian 

hipotesis uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah secara 

keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna 

terhadap variabel terikat. Hasil uji nilai F dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Nilai F 

 

Judul Hasil 

Fhitung 10,826234 

Sig. F 0,000353 

Adjusted R. 0,403936 

Sumber :  Output SPSS 25 Data Diolah Penulis  

Hasil tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa model persamaan ini 

memiliki nilai Fhitung sebesar 10,826234 Kemudian Ftabel dicari dengan 

rumus Ftabel = F (k ; n-k) = (2;30-2 ) = (2 ; 28) = 3,34. Dikarenakan 

Fhitung lebih kecil dari Ftabel (10,826234>3,34) didukung dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000353 lebih kecil dari alpha 0,05 maka 

menunjukan bahwa Tax Avoidance dapat dijelaskan oleh profitabilitas 

(ROA) dan leverage (DER). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen yang berupa Profitabilitas (ROA) dan 

leverage (DER) dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Tax Avoidance. 

 

4.1.5 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R Square) yang terlihat pada tabel berikut 

mengidentifikasikan kemampuan persamaan regresi berganda untuk 

menunjukan tingkat penjelasan model terhadap variabel dependen. Hasil 

Koefisiens Determinasi (R
2
) disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi 

 

Judul Hasil 

R 

Adjusted R
2
 

0,667 

0,404 

R Square  0,445 

Sumber :  Output SPSS 25 Data Diolah Penulis  

Berdasarkan tabel 4.10 besarnya koefisien determinasi (R Square) 

adalah 0,445 atau 44,5% yang berarti bahwa kemampuan variabel dependen 

yaitu Tax Avoidance dapat dijelaskan oleh 2 variabel independen yaitu 

Profitabilitas (ROA) dan Leverage (DER). Sedangkan sisanya (100%-

44.5%) 55,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. 

 

4.2 Pembahasan (Interpretasi) 

4.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance 

ROA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin besar 

ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Adanya 

teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. 

Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan 

meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Agent dalam teori 

agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi 

kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan 

oleh beban pajak.  

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat nilai signifikansi variabel ROA 

0,000 < α=0,05, hasil tersebut memiliki arti bahwa ROA berpengaruh pada 
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penghindaran pajak. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan 

bahwa setiap perusahaan mengalami kenaikan ROA sebesar 1 persen, maka 

terindikasi perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak sebesar 10 

persen. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Ririh Atrisna Ganiswari (2019) Darmawan dan Sukartha (2014), 

Maria dan Kurniasih (2013) dan Fatharani (2012). ROA berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan sampel mampu 

mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari 

insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut 

terlihat melakukan penghindaran pajak.  

 

4.2.2 Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance  

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam 

melakukan pembiayaan. Apabila perusahaan menggunakan utang pada 

komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. 

Teori trade off menyatakan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat 

digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa 

beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat nilai signifikansi variabel leverage 0,790 

> α=0,05, hasil tersebut memiliki arti bahwa leverage tidak berpengaruh 

pada penghindaran pajak. Koefisien regresi yang bernilai negatif memiliki 

arti setiap perusahaan mengalami kenaikan leverage sebesar 1 persen, maka 

penghindaran pajak perusahaan akan turun sebesar 0,3 persen. Penelitian ini 
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sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi 

dan Naniek Noviari (2017) I Made Surya Dharma dan Putu Agus (2016) 

Darmawan (2014) Kurniasih dan Maria (2013) yang menunjukkan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.  Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin besar nilai utang perusahaan maka semakin rendah praktik 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu kebijakan 

pendanaan adalah dengan hutang atau leverage merupakan tingkat utang 

yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan 

yang menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada 

beban bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi nilai rasio leverage maka 

semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang 

digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul 

dari utang tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menguji tentang pengaruh profitabilitas yang diukur dengan 

menggunakan Return On Assets (ROA) dan leverage yang diukur dengan 

menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap tax avoidance yang diukur 

dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR) pada perusahaan 

manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2017. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-

bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, nilai minimum untuk ROA 

yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 0,08 yaitu perusahaan 

INDS tahun 2015. Nilai maksimum untuk ROA yang dimiliki 

perusahaan sebesar 12,79 yaitu AUTO tahun 2012. Dari nilai minimum 

dan maksimum menunjukan bahwa tingkat ROA yang diperoleh 

perusahaan antara 0,08 sampai dengan 12,79 nilai mean sebesar 5,8575 

dengan standar deviasi sebesar 3,20300 yang berarti nilai mean lebih 

tinggi daripada standar deviasi menunjukan bahwa tingkat ROA 

perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang 

terdapat di bursa efek indonesia tahun 2012-2017 tinggi karena rata-rata 

ROA sebesar 5,8575. 
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2. Leverage yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER), 

memiliki nilai minimum DER yang dimiliki oleh perusahaan adalah 

sebesar 0,14 yaitu perusahaan INDS tahun 2017. Nilai maksimum untuk 

DER yang dimiliki perusahaan sebesar 2,38 yaitu NIPS tahun 2013. 

Dari nilai minimum dan maksimum menunjukan bahwa tingkat DER 

yang diperoleh perusahaan antara 0,14 sampai dengan 2,38 nilai mean 

sebesar 0,7218 dengan standar deviasi sebesar 0,49204 yang berarti nilai 

mean lebih tinggi daripada standar deviasi menunjukan bahwa tingkat 

DER perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang 

terdapat di bursa efek indonesia tahun 2012-2017 tinggi karena rata-rata 

DER sebesar 0,7218. 

3. Tax Avoidance yang diproksikan dengan cash Effective Tax Rate 

(CETR), memiliki nilai minimum CETR yang dimiliki oleh perusahaan 

adalah sebesar 0,10 yaitu perusahaan AUTO tahun 2012. Nilai 

maksimum untuk CETR yang dimiliki perusahaan sebesar 0,53 yaitu 

INDS tahun 2015. Dari nilai minimum dan maksimum menunjukan 

bahwa tingkat CETR yang diperoleh perusahaan antara 0,19 sampai 

dengan 0,53 nilai mean sebesar 0,2381 dengan standar deviasi sebesar 

0,07970 yang berarti nilai mean lebih tinggi daripada standar deviasi 

menunjukan bahwa tingkat CETR perusahaan manufaktur sub sektor 

otomotif dan komponen yang terdapat di bursa efek indonesia tahun 

2012-2017 tinggi karena rata-rata CETR sebesar 0,2381. 
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4. Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap Tax Avoidance dengan 

besaran pengaruh 66,7 %. 

5. Leverage (DER) tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. 

6. Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel profitabilitas dan 

leverage terhadap Tax Avoidance. Profitabilitas (ROA) dan leverage 

(DER) dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen yaitu Tax Avoidance dengan besaran pengaruh 

44,5%. 

 

5.2 Saran 

 

1. Bagi peneliti selanjutnya sangat disarankan  untuk menggunakan 

variabel lain yang diharapkan berpengaruh terhadap tax avoidance serta 

menambah jenjang waktu penelitian sehingga dapat memungkinkan 

untuk menemukan masalah yang didapat agar lebih terarah dan memilih 

perusahaan lain selain perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan 

komponen.  

2. Bagi perusahaan baiknya perusahaan lebih memperhitungkan kembali 

terkait aktivitas penghindaran pajak, walaupun tidak melanggar 

peraturan tapi perusahaan perlu mengingat tentang reputasi perusahaan 

serta dapak yang akan didapatkan oleh perusahaan serta ruginya bagi 

negara 
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3. Bagi pembaca diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk 

pengujian kembali terkait penghindaran pajak dengan indikator variabel 

tambahan. 
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Lampiran 1 

 

1. Laporan Keuangan Astra International Tbk. 2012-2015 
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2. Laporan Keuangan Astra Otoparts Tbk. Tahun 2012-2017
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3. Laporan Keuangan Indo Korsa Tbk. 2012-2017 
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4. Laporan Keuangan Indo Korsa Tbk. 2012-2017 
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5. Laporan Keuangan Nipress Tbk. Tahun 2012-2017
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Lampiran 2 Rekapitulasi Data Keungan 

NO 
Nama 

Perusahaan 
Profitabiitas (X1) Leverage (X2) 

Tax Avoidance 

(Y) 

1 AUTO 2012 12,78945943 0,619230938 0,100884303 

2 AUTO 2013 8,385179904 0,320012838 0,16600058 

3 AUTO 2014 6,650538359 0,418718999 0,136857827 

4 AUTO 2015 2,250495324 0,413635787 0,255756511 

5 AUTO 2016 3,308321484 0,386816644 0,255022677 

6 AUTO 2017 3,710672904 0,372079628 0,230575501 

7 ASII 2012 12,47682061 1,029460886 0,189877557 

8 ASII 2013 10,41945101 1,015237127 0,184816116 

9 ASII 2014 9,376469641 0,963831363 0,182090324 

10 ASII 2015 6,361358404 0,939691622 0,204635762 

11 ASII 2016 7,371255084 0,871649536 0,177549095 

12 ASII 2017 7,835384209 0,89117822 0,206569393 

13 BRAM 2012 9,805599756 0,355553036 0,109364979 

14 BRAM 2013 2,318678104 0,467681158 0,339744648 

15 BRAM 2014 5,152927951 0,72570329 0,271178875 

16 BRAM 2015 4,308461643 0,595302209 0,312331619 
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17 BRAM 2016 7,532103194 0,497185866 0,28153133 

18 BRAM 2017 8,068718611 0,402702041 0,278886637 

19 INDS 2012 8,053201056 0,464735657 0,258465249 

20 INDS 2013 6,720090616 0,253101492 0,200303391 

21 INDS 2014 5,592451984 0,248505868 0,238050615 

22 INDS 2015 0,075726489 0,330836945 0,53217223 

23 INDS 2016 2,000440698 0,197870399 0,175984837 

24 INDS 2017 4,667655082 0,135115565 0,291262728 

25 NIPS 2012 4,100420639 1,445775733 0,265980996 

26 NIPS 2013 4,24244246 2,383859019 0,256932257 

27 NIPS 2014 4,154189322 1,095618291 0,256046891 

28 NIPS 2015 1,981710982 1,541401119 0,265566686 

29 NIPS 2016 3,694305292 1,110131386 0,258371863 

30 NIPS 2017 2,321192432 1,16068762 0,260856134 

 

  



121 

 

 

 

Lampiran 3 Output SPSS 

Regression 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ETR (Y) ,2381 ,07970 30 

ROA (X1) 5,8575 3,20300 30 

DER (X2) ,7218 ,49204 30 

 

 

Correlations 

 ETR (Y) ROA (X1) DER (X2) 

Pearson Correlation ETR (Y) 1,000 -,666 -,012 

ROA (X1) -,666 1,000 -,040 

DER (X2) -,012 -,040 1,000 

Sig. (1-tailed) ETR (Y) . ,000 ,475 

ROA (X1) ,000 . ,418 

DER (X2) ,475 ,418 . 

N ETR (Y) 30 30 30 

ROA (X1) 30 30 30 

DER (X2) 30 30 30 
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Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 DER (X2), ROA 

(X1)
b
 

. Enter 

 

a. Dependent Variable: ETR (Y) 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,667
a
 ,445 ,404 ,06153 2,167 

 

a. Predictors: (Constant), DER (X2), ROA (X1) 

b. Dependent Variable: ETR (Y) 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,082 2 ,041 10,826 ,000
b
 

Residual ,102 27 ,004   

Total ,184 29    

 

a. Dependent Variable: ETR (Y) 

b. Predictors: (Constant), DER (X2), ROA (X1) 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,340 ,030  11,506 ,000 

ROA (X1) -,017 ,004 -,668 -4,652 ,000 

DER (X2) -,006 ,023 -,039 -,269 ,790 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

ROA (X1) ,998 1,002 

DER (X2) ,998 1,002 

 

a. Dependent Variable: ETR (Y) 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) ROA (X1) DER (X2) 

1 1 2,624 1,000 ,02 ,03 ,04 

2 ,283 3,045 ,01 ,31 ,65 

3 ,093 5,298 ,97 ,66 ,32 

 

a. Dependent Variable: ETR (Y) 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value ,1236 ,3366 ,2381 ,05317 30 

Std. Predicted Value -2,154 1,852 ,000 1,000 30 

Standard Error of Predicted 

Value 

,012 ,040 ,019 ,006 30 

Adjusted Predicted Value ,1106 ,3241 ,2375 ,05341 30 

Residual -,12948 ,19557 ,00000 ,05937 30 

Std. Residual -2,104 3,178 ,000 ,965 30 

Stud. Residual -2,251 3,492 ,005 1,032 30 

Deleted Residual -,14816 ,23608 ,00061 ,06798 30 

Stud. Deleted Residual -2,451 4,627 ,037 1,190 30 

Mahal. Distance ,048 11,548 1,933 2,239 30 

Cook's Distance ,000 ,842 ,050 ,157 30 

Centered Leverage Value ,002 ,398 ,067 ,077 30 

 

a. Dependent Variable: ETR (Y) 
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Charts 
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Unstandardized 

Residual 

N 30 

  

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,05937365 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,140 

Positive ,140 

Negative -,122 

Test Statistic ,140 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,136
c
 

a. Test distribution is Normal. 
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Lampiran 4 t tabel 
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Lampiran 5 Tabel Durbin Waston 
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Lampiran 5 Ftabel 

 


