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MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :
َّ َولَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم ۖ فَلَ َي ْعلَ َم َّن
صدَقُوا َولَ َي ْعلَ َم َّن ْالكَا ِذ ِبي َن
َ ََّللاُ الَّذِين
“Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka
sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia
mengetahui orang-orang yang dusta”.
Qs Al- Ankabut : 3

PERSEMBAHAN :

“Kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan
kelancaran dalam segala urusan.”
“Kepada Orang tua dan Adik-adikku tersayang.”
“Kepada sahabat dan teman seangkatan yang selalu memberikan semangat
dan dukungan.”
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit,
Umur Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak (Tax
Avoidance) pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
selama periode 2015 - 2017.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive
sampling dengan sampel penelitian terdiri dari 42 perusahaan. Populasi penelitian
dengan jumlah observasi 126 data penelitian. Metode analisis data menggunakan
regresi linier berganda dan statistik deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan, Manajemen laba berpengaruh positif
signifikan terhadap penghindaran pajak, Kualitas audit berpengaruh negatif
signifikan terhadap penghindaran pajak, Umur perusahaan berpengaruh positif
tidak signifikan terhadap penghindaran pajak dan Pertumbuhan penjualan
berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
Kata kunci : Manajemen Laba, Kualitas Audit, Umur Perusahaan, Pertumbuhan
Penjualan, Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).
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ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Earnings Management, Audit Quality,
Company Age and Sales Growth on Tax Avoidance in Manufacturing companies
listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2015 - 2017.
The method used in this research is purposive sampling method with a
sample of 42 companies. Research population with 126 observations of research
data. The data analysis method uses multiple linear regression and descriptive
statistics.
The results of this study indicate, earnings management has a significant
positive effect on tax avoidance, audit quality has a significant negative effect on
tax avoidance, company age has a significant positive effect on tax avoidance and
sales growth has a significant positive effect on tax avoidance.
Keywords : Profit Management, Audit Quality, Company Age, Sales Growth, Tax
Avoidance.
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INTISARI
Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban
pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan (legal) karena tidak melanggar
ketentuan perpajakan. akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin
ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya perlu adanya peran
yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan yang
harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum atas kepatuhan wajib pajak
mengingat pajak itu sendiri merupakan dana untuk membangun infrastruktur
pemerintah dan program-program sosial untuk masyarakat.
Hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten diantaranya yang
dilakukan oleh Nanik Lestari & Selvy (2018), Marfirah & Fazli (2016), Mahanani
& Titisari (2016) dan Swingly & Sukartha (2015). Menarik untuk diuji kembali
mengenai beberapa proksi Manajemen Laba, Kualitas Audit, Umur Perusahaan dan
Pertumbuhan Penjualan yang mempengaruhi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2015 - 2017 dengan teknik purposive sampling dengan
data yang diperoleh sebanyak 126 sampel. Teknik analisis data yang digunakan
adalah regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen laba berpengaruh
positif signifikan terhadap penghindaran pajak, Kualitas audit berpengaruh negatif
signifikan terhadap penghindaran pajak, Umur perusahaan berpengaruh positif
tidak signifikan terhadap penghindaran pajak dan Pertumbuhan penjualan
berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
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