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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 Siapa yang membaca Al Qur’an, mempelajarinya, dan 
mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada 
hari kiamat. Cahayanya sepeti cahaya matahari dan kedua 
orang tuanya dipakaikan dua jubah (kemuliaan) yang tidak 
pernah di dapatkan di dunia. Keduanya bertanya, ‘’Mengapa 
kami dapatkan jubah ini?’’ Dijawab, ‘’Karena kalian berdua 
memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al Qur’an.’’ 
(H.R. Al-Hakim). 
 

 Kamu tidak wajib berhasil namun wajib berusaha,kamu tidak 
wajib menang namun wajib untuk terus berjuang. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to examine empirically and analyze the influence of 

Profitability, Leverage, Audit Committee, and Independent Commissioners on Tax 

Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Indonesia Stock 

Exchange in 2014 - 2016). 

The population in this study are manufacturing companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2014 - 2016. This study uses multiple linear 

regression analysis because the independent variables in this study are more than 

one, namely as many as four independent variables .. 

The results of this study is that profitability has no significant negative 

effect on Tax Avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange in 2014 - 2016. Leverage has a significant positive effect on Tax 

Avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 

2014 - 2016. Audit Committee Significant negative effect on Tax Avoidance in 

manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014 - 2016. 

While the Independent Commissioner did not have a significant negative effect on 

Tax Avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange in 2014-2016. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis 

pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, Dan Komisaris Independen 

Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2016).  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 – 2016. Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda dikarenakan variabel independen dalam penelitian 

ini lebih dari satu yaitu sebanyak empat variabel independen.. 

Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas tidak berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2016. Leverage berpengaruh positif signifikan 

terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014 – 2016. Komite Audit berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014 – 2016. Sedangkan Komisaris Independen tidak 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2016. 

 

 

Kata Kunci : Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen Dan 
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INTISARI 

 

Penelitian menguji pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan 

Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2016).. 

Menilai keseluruhan model pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas (profitabilitas, leverage, komite audit dan komisaris independen) yang 

dimasukkan dalam model terhadap variabel terikat (tax advoidance) merupakan 

model yang fit atau lebih baik. Besarnya nilai koefesien determinasi pada model 

regresi linier berganda ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square. Nilai Adjusted R 

Square adalah sebesar 0,042 yang berarti variabel profitabilitas, leverage, komite 

audit dan komisaris independe mempunyai peranan sebesar 4,2% secara bersama-

sama untuk dapat menjelaskan atau menerangkan tax advoidance, sedangkan 

sisanya sebesar 95,8% (100% - 4,2%) dijelaskan oleh variable variabel lain di luar 

model penelitian. Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan 

Goodness of Fit Model. pengujian menunjukkan nilai F sebesar 2,675 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,034 maka model dapat 

disimpulkan model yang fit (layak). Hasil pengujian hipotesis (uji parsial) 

menunjukkan secara statistic variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Tax Advoidance. Variabel leverage berpengaruh positif signifikan 

terhadap Tax Advoidance. Variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap tax 
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advoidance sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap 

tax advoidance. 
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Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah 

melimpahkan rahmat hidayah-Nya, sehingga skripsi tentang “PENGARUH 

PROFITABILITAS, LEVERAGE, KOMITE AUDIT DAN KOMISARIS 
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menyelesaikan skripsi dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk 

memberikan segala yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini, perkenankanlah 

peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Ibu Hj. Prof Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Lisa Kartikasari, S.E, M.Si, Akt selaku dosen pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan 

bimbingan, pengarahan dan dukungan kepada penulis dalam penulisan 

proposal ini hingga selesai. 



xii 

 
 


