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ABSTRACT 

 

 For companies tax can reduce revenue or net profit so companies do various 

ways to reduce their tax cost such as tax evasion. The title of this study "The effect of 

company size, institutional ownership and accounting expertise of the audit committee 

on tax evasion of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 

2015 - 2017".  

 

Types of quantitative research, secondary data, the population of manufacturing 

companies listed on the indonesian stock exchange in 2015 – 2017 were 144 companies. 

Sampling using purposive sampling method was obtained 47 sample companies 

analyzed by E-views 10 using descriptive statistical test, chow test, hausman test, classic 

assumption test, multiple linear regression analysis, t statistical test, F statistical test 

and coefficient of determination (R2). 

 

The results of this study are normal data, not multicollinearity, not 

heterocedasticity and there is no autocorrelation. The F statistical test shows the 

independent variables together influencing the dependent variable. The result of t 

statistical test are company size, institutional ownership and accounting expertise of 

audit committees have negative and significant effect on tax evasion. 

 

Keywords : tax evasion, company size, institutional ownership, accounting expertise  

of the audit committee. 
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ABSTRAK 

 

Bagi perusahaan pajak dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih sehingga 

perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya seperti 

melakukan tindakan penghindaran pajak. Judul penelitian ini “Pengaruh ukuran 

perusahaan, kepemilikan institusional dan keahlian akuntansi komite audit terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2015 – 2017”. 

 

Jenis penelitian kuantitatif, data sekunder, populasi perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017 sebanyak 144 perusahaan. 

Pengambilan sampel menggunakan metode purposive samplingdiperoleh 47 

perusahaan yang dianalisis program E-views 10 dengan menggunakan analisis statistik 

deskriptif, uji chow, uji hausman, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji 

stastitik t, uji statistik F dan koefisien determinasi (R2). 

 

Hasil uji chow dan uji hausman menunjukkan data normal, tidak terjadi 

multikolinearitas, tidak terjadi heterokedastisitas dan tidak ada autokorelasi. Uji F 

menunjukkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Hasil uji t menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan 

institusional, keahlian akuntansi komite audit berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. Nilai koefisien determinasi (R2) diperoleh sebesar 85,4%.   

 

Kata Kunci :  Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, 

Keahlian Akuntansi Komite Audit. 
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INTISARI 

 

Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan yang utama yaitu 

bagaimana pengaruh ukuran perusahaa, kepemilikan institusional dan keahlian 

akuntansi komite audit terhadap penghindaran pajak. Pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan negara tetapi bagi perusahaan pajak dapat mengurangi pemasukan 

perusahaan tersebut, sehingga perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengurangi 

beban pajak salah satunya melakukan tindakan penghindaran pajaksecara ilegal. 

Berdasarkan kajian teori yang mendalam dan kritis, terdapat 3 hipotesis sebagai berikut 

: a) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, b) 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, c) keahlian 

akuntansi komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.  

Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2015 – 2017. Metode pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling. Dari 144 data amatan diperoleh sebanyak 47 sampel 

perusahaan. Pengujian penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear 

berganda.  

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan E-views 10, dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan keahlian 

akuntansi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.  
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