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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 

hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 

 (QS: Al-Insyirah ayat 6-8) 

 

“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work”  

(Thomas Edison) 

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is 

not to stop questioning” 

         (Albert Einstein) 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

1. Allah SWT, karea atas Ridha-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

lancar 

2. Kedua orang tuaku, yang telah mendoakanku, membimbingku, 

memotivasiku, mendukungku berbentuk material dan selalu menyakinkanku 

bawah aku mampu menyelesaikan skripsi ini 

3. Adik-adikku  yang telah mendoakanku, memotivasiku dan mendukungku 

4. Semua sahabat dan teman seperjuangan 
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INTISARI 

 

Pajak dapat dilihat dari 2 sisi secara bersamaan. Pada sisi yang satu pajak 

termasuk ke dalam sumber pendapatan negara tetapi pada sisi yang lain pajak 

dapat mengurangi penghasilan perusahaan perusahaan akan dengan mudah 

melakukan tax planning agar dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar, 

salah satu cara legal yang digunakan yaitu tax avoidance. Penghindaran pajak 

menyebabkan penerimaan negara menjadi tidak optimal. Terdapat beberapa faktor 

penyebab terjadinya penghindaraan pajak antara lain: Profitabilitas, Leverage, 

Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Sales 

Growth. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori keagenan yaitu 

hubungan kontrak kerja antara pihak principal selaku pemilik usaha memberikan 

delegasi kepada pihak agen selaku manajemen untuk mengambil keputusan dalam 

melaksanakan kegiatan usaha. Hubungan antara principal dan agent dapat 

mengarah pada ketidakseimbangan informasi atau asymmetrical information 

karena agent berada pada posisi yang lebih banyak memiliki informasi dibanding 

dengan principal. Setiap individu memiliki kepentingan sendiri yang dipastikan 

ingin merealisasikan kepentingannya dengan cara menyembunyikan informasi 

tersebut 

Hasil penelitian terdahulu tentang faktor yang mempengaruhi 

penghindaran pajak telah banyak dilakukan. Pada penelitian Waluyo, et al (2015) 

menemukan bahwa: ROA, Leverage, dan Ukuran perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Kompensasi rugi fiskal dan 

Kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan 

penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015) menemukan bahwa Profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap penghindaraan pajak Leverage tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. Pada penelitian Swingly dan Sukartha (2015) menemukan 

bahwa Karakteristik esekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance Komite 

audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, Ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap tax avoidance, Leverage berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance, Sales Growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Pada 

penelitian Safitri (2017) menemukan bahwa: Return On Asset berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance, Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, 

Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, Kompensasi 

Rugi Fiskal berpengaruh negatif  terhadap tax avoidance, Sales Growth 

berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Pada penelitian Kurniawan (2016) 

menemukan bahwa: kepemilikan institusional tidak berpengaruh, Leverage tidak 

berpengaruh, ukuran  perusahaan tidak berpengaruh, profitabilitas berpengaruh 

negatif. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam studi ini dapat disimpulkan jika 

profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. Ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan Sales 

Growth berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah wasyukurilah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia kepada hamba-Nya. Solawat serta salam selalu 

terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta para sahabat dan 

pengikutnya. Atas ijin Allah, peneliti dapat menyelesaikan Pra Skripsi yang 

berjudul  “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, 

Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional Dan Sales Growth 

Terhadap  Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di BEI Tahun 2013-2016” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Program Sarjana (SI) Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung (Unissula) Semarang. 

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat peran banyak pihak yang 

memberikan bimbingan, arahan, saran, dan kritik, serta semangat. Maka peneliti 

mengucapkan terima kasih kepada : 
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yang dengan sabar mengarahkan, memotivasi, dan mengoreksi Pra Skripsi 

peneliti sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 

4. Segenap Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberi bekal pengetahuan dan keterampilan 

selama studi 
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kepercayaaan yang selalu kalian berikan setiap saat untuk penulis. 

7. Orang Tersayang  terimakasih atas dukungan untuk tetap semangat. 

8. Seluruh pihak yang belum disebutkan satu persatu oleh penulis dan telah 
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