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HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

 Sesunggunya semakin kita dijauhkan dengan tujuan yang kita inginkan 

percayalah sesunnguhnya allah mendekatkanmu dengan tujuan yang kita 

inginkan. 

 Siapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu maka akan 

mendapat yang diinginkannya (Man Jadda Wajada) 

 Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada keringanan. Karena itu bila kau 

sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu 

(Q.S Al insyirah) 

Persembahan: 

 Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada ayah, ibu serta adik-adikku  

yang selalu menjadi memotivasi dan tiada henti memberikan doanya buat 

penulis. 

 Kepada sahabat, teman terdekat serta teman persejuangan. 
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INTISARI 

 

Pajak memiliki peran penting dalam proses pembangunan suatu bangsa 

serta merupakan sumber keuangan yang sangat besar untuk membiayai segala 

keperluan pemerintah. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan 

penerimaan pajak dengan cara melakukan perbaikan serta penyempurnaan 

peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia. Perbaikan dan penyempurnaan 

peraturan perpajakan diharapkan dapat meningkatkankesadaran wajib pajak untuk 

berpartisipasi dalam prosespembangunan melalui pembayaran pajak. Dalam 

realisasinya banyak perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban. 

Perusahaan cenderung akan mencari cara untuk memperkercil pembayaran beban 

pajak. Usaha untuk meminimalisasi pajak dapat disebut tax planning. Salah satu 

strategi tax planing adalah penghindaran pajak. Beberapa peneliti sudah pernah 

melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penghindaran pajak.Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, 

kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusi dan kualitas audit terhadap 

penghindaran pajak. 

Teori agensi menjelaskan adanya hubungan antara agent dengan principle. 

Adanya pemisahan antara agent dan principlesering menimbulkan konflik. 

Konflik dalam penelitian ini terjadi antara fiskus (principal) dengan  manajemen 

perusahaan (agent). Fiskus berharap adanya pemasukan yang besar dari pungutan 

pajak sedangkan pihak manajemen perusahaan berpandangan bahawa membayar 

pajak yang tinggi akan mengurangi laba bersih perusahaan. Adanya perbedaan 

sudut pandang inilah yang menyebabkan konflik antara fiskus dengan pihak 

manajemen. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 

lengkap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Jumlah 

sampel yang dianalisis sebanyak 138 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan 

tehnik purposive samplingdan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi 

logistik dengan SPSS. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. 

Hasil dari penelitian menunjukan profitabilitas berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan leverage berpengaruh negatif 

signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukan 

ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran 

pajak sedangkan kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap 

penghindaran pajak ini berarti perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal 

cenderung melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang 

tidak memiliki kompensasi rugi fiskal. Kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak dan kualitas audit 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.  
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