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ABSTRACT
Tax Avoidance is an effort to tax evasion legally an securely for the taxpayer because it is
done in a way that not violate and is not contrary to the provisions of the taxation however
inhibits the purpose of the state. The population in this study was 64 companies Real Estate
and Property registered in Indonesia Stock Exchange years 2015-2018. The sampling method
using purposive sampling, so it is elected as many as 20 companies that become the sample
in this study. Data analysis techniques used in the study is a multiple regression analysis
with the help of software Eviews 9. Based on the results of testing conducted in this study
found the partial size of the company does not have a significant influence on tax avoidance
with the significance of 0,4141. The age of the company does not have a significant effect
with a significance of 0,5019. Leverage has a significant influence with a significance of
0,0039. Sales growth has a significant influence with a significance of 0,0134. Simultaneous
variable Size Companies, Company Age, Leverage and Sales Growth has a significant
influence on Tax Avoidance. It is seen from the results of the probability F-statistics of
0,00815.
keywords: tax avoidance, company size, leverage, sales growth, and age of the company
PENDAHULUAN
Pembayaran
pajak
merupakan
perwujudan dari kewajiban kenegaraan
dan peran serta Wajib Pajak untuk secara
langsung
dan
bersama-sama
melaksanakan kewajiban perpajakan
untuk
pembiayaan
negara
dan
pembangunan nasional. Pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang,
dengan
tidak
mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Di sisi lain, negara memberikan
kepercayaan penuh kepada masyarakat
untuk menghitung sendiri besarnya pajak
yang harus dibayar. Kecenderungan
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pembayar pajak tidak patuh dalam
membayar pajak adalah hal wajar karena
sejak dulu pajak tidak disukai masyarakat.
Perusahaan berusaha untuk membayar
pajak serendah mungkin karena pajak
akan mengurangi pendapatan atau laba
bersih, sedangkan bagi pemerintah
menginginkan pajak setinggi mungkin
guna untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan. Tidak semua wajib pajak
berpendapat sama dengan pemerintah
yang menginginkan pajak optimal dari
penerimaan target pajak yang ditetapkan.
Bagi perusahaan pajak merupakan beban,
setiap perusahaan menginginkan beban
pajak yang cukup rendah karena beban
pajak dianggap sebagai beban yang
mengurangi penghasilan yang diperoleh.
Pajak dari sisi perusahaan merupakan
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salah satu faktor yang dipertimbangkan
karena pajak dianggap beban yang dapat
mempengaruhi kelangsungan hidup
perusahaan.
Strategi yang dapat dilakukan untuk
mengurangi
pajak
antara
lain
penghindaran pajak (tax avoidance).
Penghindaran pajak juga sebenarnya
merupakan bagian dari perencanaan
perpajakan. Namun, perlu diingat bahwa
penghindaran pajak merupakan rekayasa
yang seharusnya masih tetap berada
dalam bingkai ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Artinya
bahwa penghindaran pajak dapat terjadi
sesuai isi dari ketentuan di peraturan
perundang-undangan perpajakan itu
sendiri. Tindakan penghindaran pajak
selama ini menjadi isu yang sangat
penting untuk mendapatkan perhatian
lebih. Bukan saja menjadi contoh bagi
masyarakat luas termasuk perusahaan
terkait, tetapi juga bisa menjadi tolak
ukur bagi pemerintah untuk dapat terus
melakukan
upaya-upaya
dalam
mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak.
Beberapa faktor dapat mempengaruhi
adanya aktivitas tax avoidance, salah
satunya yaitu Ukuran Perusahaan adalah
gambaran mengenai kestabilan dan
kemampuan
perusahaan
untuk
melakukan
aktivitas
ekonominya.
Semakin besar total aset yang dimiliki
oleh
perusahaan
mengindikasikan
semakin besar ukuran perusahaan
tersebut dan transaksi yang terjadi pada
perusahaan tersebut akan semakin
kompleks. Hal tersebut yang dapat
digunakan dari pihak perusahaan untuk
menggunakan celah-celah yang ada untuk
melakukan penghindaran pajak.
Umur
Perusahaan
juga
dapat
mempengaruhi adanya aktivitas tax
avoidance. Umur perusahaan yaitu
seberapa lama perusahaan tersebut
berdiri dan dapat bertahan di BEI. Umur
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perusahaan menunjukkan seberapa lama
perusahaan untuk tetap eksis dan mampu
bersaing di dalam dunia usaha. Hal ini
disebabkan karena pada saat perusahaan
sudah terdaftar di BEI dan go public,
maka perusahaan harus mempublikasikan
pelaporan
keuangannya
kepada
masyarakat dan pemakai laporan
keuangan agar informasi yang ada di
dalamnya dapat segera digunakan oleh
pihak-pihak yang membutuhkan.
Kebijakan
pendanaan
yang
mengindikasikan perusahaan melakukan
penghindaran pajak adalah kebijakan
leverage.
Leverage
merupakan
penggunaan utang yang digunakan
perusahaan untuk memenuhi kebutuhan
operasional dan investasi perusahaan.
Jumlah utang akan menimbulkan beban
tetap yang disebut dengan beban bunga
yang harus dibayar perusahaan. Beban
bunga yang timbul akan menjadi
pengurang laba bersih perusahaan yang
akan mengurangi pembayaran pajak
sehingga mencapai keuntungan yang
maksimal.
Pertumbuhan penjualan mencerminkan
keberhasilan investasi periode masa lalu
dan dapat dijadikan sebagai prediksi
pertumbuhan masa yang akan datang.
Pengukuran pertumbuhan penjualan
dapat menggambarkan baik atau
buruknya tingkat pertumbuhan penjualan
suatu
perusahaan.
Peningkatan
pertumbuhan penjualan cenderung akan
membuat perusahaan mendapatkan
profit yang besar, maka dari itu
perusahaan akan cenderung untuk
melakukan
praktik
tax
avoidance.Berdasarkan latar belakang
yang telah diuraikan maka peneliti
bermaksud untuk menguji lebih lanjut
mengenai tax avoidance. Oleh karena itu
penulis melakukan penelitian dengan
mengangkat judul “Pengaruh Ukuran
Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage
dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap
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Tax Avoidance pada Perusahaan Real
Estate dan Property yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018”.
Penelitian ini merupakan replikasi dari
penelitian yang dilakukan oleh Elfa Elfiana
Rizkia (2018)
KERANGKA TEORITIS DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Tinjauan Teori Tax Avoidance
Menurut Ngadiman dan Puspitasari
(2014), tax planning (tax avoidance)
adalah proses pengambilan tax faktor
yang relevan dan material non tax faktor
untuk menentukan apakah, kapan,
bagaimana, dan dengan siapa (pihak
mana) melakukan transaksi, operasi dan
hubungan dagang yang memungkinkan
tercapainya beban pajak pada tax events
yang serendah mungkin dan sejalan
dengan tercapainya tujuan usaha
maupun lainnya. Dari penjelasan diatas
dapat disimpulkan bahwa tax avoidance
ini dapat dilakukan dengan cara
memperkecil objek pajak yang dikenakan
sebagai dasar pengenaan pajak agar
beban pajak yang dikenakan menjadi
lebih kecil dari objek pajak yang
sesungguhnya dan beban pajak yang
harus dibayarkan juga tidak terlalu besar.
Perhitungan tax avoidance
dirumuskan sebagai berikut :

dapat

Dari nilai CETR ini dapat dilihat tingkat tax
avoidance
yang
dilakukan
oleh
perusahaan. Semakin tinggi nilai CETR nya
maka terindikasi semakin rendah juga
tingkat
penghindaran
pajaknya.
Sebaliknya, jika CETR rendah maka
tingkat tax avoidance yang dilakukannya
juga semakin tinggi.
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan suatu
skala yang menggambarkan besar
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kecilnya
suatu
perusahaan
yang
ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah
penjualan, rata-rata total penjualan, dan
rata-rata total aktiva.Pada umumnya
perusahaan dibagi menjadi 3 kategori
yaitu perusahaan besar, perusahaan
sedang, perusahaan kecil. Penentuan
ukuran perusahaan ini didasarkan kepada
total asset perusahaan.
Semakin besar ukuran perusahaan maka
akan menghasilkan laba yang besar pula.
Pembayaran pajak oleh perusahaan
sangat dipengaruhi oleh laba yang
diperoleh. Perusahaan yang memiliki total
aset yang besar cenderung lebih mampu
dan stabil untuk menghasilkan laba jika
dibandingkan dengan perusahaan dengan
total aset yang kecil. Laba yang besar dan
stabil akan cenderung mendorong
perusahaan untuk melakukan praktik
penghindaran pajak (tax avoidance).
Kriteria ukuran perusahaan yang diatur
dalam Undang-Undang No. 20 Tahun
2008 adalah sebagai berikut :
Tabel
Kriteria Ukuran Perusahaan
Kriteria
Aset ( tidak
Ukuran
termasuk tanah
Penjualan
Perusahaan dan bangunan
Tahunan
tempat usaha)
Usaha Mikro Maksimal 50 Maksimal 300
Juta
juta
Usaha Kecil 50 Juta- 500 Juta 300 juta- 2,5 M
Usaha
500 Juta- 10 M 2,5 M- 50 M
Menengah
Usaha Besar
>10 M
>50 M
Sumber : UU No. 20 Tahun 2008

Umur Perusahaan
Dengan mengetahui umur perusahaan,
maka akan diketahui pula sejauh mana
sejarah perusahaan tersebut dapat
survive.
Semakin
panjang
umur
perusahaan
akan
memberikan
penggungkapan informasi keuangan lebih
luas dengan alasan perusahaan memiliki
pengalaman lebih, dalam pengungkapan
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laporan tahunan. Menurut Claudio
Loderer dan Urs Waelchli (2010) yang
dikutip oleh Dewinta dan Setiawan (2016)
memaparkan, “ bahwa seiring dengan
berjalannya waktu, perusahaan akan
menjadi tidak efisien.”
Leverage
Menurut Kasmir (2017), “Leverage
merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur sejauh mana aktiva perusahaan
dibiayai oleh utang. Artinya seberapa
besar beban utang yang ditanggung
perusahaan
dibandingkan
dengan
aktivanya.Dalam arti luas dikatakan
bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk
mengukur kemampuan perusahaan untuk
membayar seluruh kewajibannya, baik
jangka pendek maupun jangka panjang
apabila
perusahaan
di
bubarkan
(likuidasi).
Pertumbuhan Penjualan
Pertumbuhan penjualan mencerminkan
keberhasilan investasi periode masa lalu
dan dapat dijadikan sebagai prediksi
pertumbuhan masa yang akan datang.
Sebagai prediksi pertumbuhan masa yang
akan datang, pertumbuhan penjualan
merupakan indikator permintaan dan
daya saing perusahaan dalam suatu
industri.
Secara
logika,
apabila
pertumbuhan penjualan meningkat,
perusahaan
cenderung
akan
mendapatkan profit yang besar, maka
dari itu perusahaan akan cenderung
untuk melakukan praktik tax avoidance
karena profit besar akan menimbulkan
beban pajak yang besar pula.
Hipotesis dan Kerangka Penelitian
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap
Tax Avoidance
Menurut Wijayanti dan Merkusiwati
(2017),
dalam
penelitiannya
mengemukakan bahwa, “Semakin besar
total aset yang dimiliki oleh perusahaan
mengindikasikan semakin besar ukuran
perusahaan tersebut dan transaksi yang
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terjadi pada perusahaan tersebut akan
semakin kompleks. Hal tersebut yang
dapat digunakan dari pihak perusahaan
untuk menggunakan celah-celah yang ada
untuk melakukan penghindaran pajak.”
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini
mengajukan hipotesis : H1 : Ukuran
Perusahaan berpengaruh terhadap tax
avoidance
Pengaruh Umur Perusahaan terhadap
Tax Avoidance
Umur perusahaan yaitu seberapa lama
perusahaan tersebut berdiri dan dapat
bertahan di BEI. Umur perusahaan
menunjukkan seberapa lama perusahaan
untuk tetap eksis dan mampu bersaing di
dalam dunia usaha. Semakin lama jangka
waktu operasional suatu perusahaan,
maka semakin banyak pengalaman yang
dimiliki oleh perusahaan tersebut dan
kecenderungan untuk melakukan tax
avoidance akan semakin tinggi.
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini
mengajukan hipotesis : H2 : Umur
Perusahaan berpengaruh terhadap Tax
Avoidance
Pengaruh Leverage terhadap Tax
Avoidance
Leverage adalah tingkat hutang yang
digunakan perusahaan dalam melakukan
pembiayaan. Leverage menggambarkan
tingkat resiko dari perusahan yang diukur
dengan membandingkan total kewajiban
perusahaan dengan total aktiva yang
dimiliki perusahaan. Rasio leverage yang
semakin tinggi menunjukkan semakin
tinggi jumlah pendanaan perusahaan
yang berasal dari pihak ketiga dan pihak
tersebut dapat melakukan pengawasan
yang ketat terhadap manajer perusahaan
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini
mengajukan hipotesis : H3: Leverage
berpengaruh terhadap Tax Avoidance
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Pengaruh Pertumbuhan Penjualan
terhadap Tax Avoidance
Pertumbuhan
penjualan
memiliki
peranan yang penting dalam manajemen
modal kerja.Penelitian ini menggunakan
pengukuran pertumbuhan penjualan
karena dapatmenggambarkan baik atau
buruknya tingkat pertumbuhan penjualan
suatu perusahaan. Perusahaan dapat
memprediksi seberapa besar profit yang
akan diperoleh dengan besarnya
pertumbuhan penjualan. Peningkatan
pertumbuhan penjualan cenderung akan
membuat perusahaan mendapatkan
profit yang besar, maka dari itu
perusahaan akan cenderung untuk
melakukan praktik tax avoidance karena
profit besar akan menimbulkan beban
pajak yang besar pula.
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini
mengajukan hipotesis:
H4: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh
terhadap Tax Avoidance
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur
Perusahaan, Leverage dan Pertumbuhan
Penjualan terhadap Tax Avoidance
Tax avoidance ini dapat dilakukan dengan
cara memperkecil objek pajak yang
dikenakan sebagai dasar pengenaan pajak
agar beban pajak yang dikenakan menjadi
lebih kecil dari objek pajak yang
sesungguhnya dan beban pajak yang
harus dibayarkan juga tidak terlalu besar.
Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan,
Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan
merupakan faktor yang mempengaruhi
tax avoidance. Hal ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu
dan Ery Setiawan (2016) yang
menyimpulkan
bahwa
ukuran
perusahaan, umur perusahaan, dan
pertumbuhan penjualan berpengaruh
terhadap tax avoidance dan juga
penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu
dan Asri Dwija (2017) yang menghasilkan
bahwa Leverage yang diproksikan
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menggunakan
alat
ukur
ROA
berpengaruh terhadap tax avoidance.
Berdasarkan uraian diatas penelitian ini
mengajukan hipotesis:
H5: Ukuran Perusahaan, Umur
Perusahaan, Leverage dan Pertumbuhan
Penjualan berpengaruh terhadap Tax
Avoidance.

Gambar 1 Kerangka Penelitian
METODOLOGI PENELITIAN
Sample dan Data
Jenis dan sumber data yang dilakukan
oleh penulis adalah menggunakan data
sekunder dan data kuantitatif. Data
kuantitatif dalam penelitian ini adalah
berupa angka- angka laporan keuangan
tahunan perusahaan Real Estate dan
Property yang terdaftar di BEI periode
2015-2018. Data sekunder yaitu data
yang bersumber dari laporan keuangan
tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI
yang diperoleh dari mengakses website
www.idx.co.id . Populasi digunakan
dalam penelitian ini adalah 64
perusahaan Real Estate dan Property
yang terdaftar di BEI periode 20152016.Metode
pengambilan
sampel
menggunakan
purposive
sampling,
sehingga terpilih sebanyak 20 perusahaan
Real Estate dan Property yang menjadi
sampel dalam penelitian ini.
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Defenisi Operasional dan Pengukuran
Variabel
Dalam penelitian penulis menggunakan
dua variabel penelitian yaitu variabel
independent dan dependent sebagai
berikut :
1. Variabel Bebas (Independent)
Variabel independent adalah variabel
yang berdiri sendiri dan berfungsi
untuk
menerangkan
atau
mempengaruhi variabel lainnya.
Penelitian ini terdapat 4 variabel
independent yang digunakan sebagai
berikut :
a. Ukuran Perusahaan
Merupakan gambaran dari suatu
perusahaan mengenai kemampuan
perusahaan
untuk
melakukan
aktifitas dan pengoperasian dalam
dunia perekonomiannya.
Ukuran Perusahaan (Size) = Logaritma Natural (Total
Aset)

b.

Umur Perusahaan
Umur
perusahaan
dapat
menunjukkan
seberapa
lama
perusahaan tetap eksis dan mampu
bersaing dalam dunia usaha.
Umur perusahaan = Tahun penelitian – tahun berdiri

c. Leverage
Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio
solvabilitas digunakan untuk mengukur
kemampuan
perusahaan
untuk
membayar seluruh kewajibannya, baik
jangka pendek maupun jangka panjang
apabila
perusahaan
di
bubarkan
(likuidasi).

d. Pertumbuhan Penjualan
Sebagai prediksi pertumbuhan masa
yang akan datang, pertumbuhan
penjualan
merupakan
indikator
Volume 7 | Nomor 1 | Januari 2021

permintaan
dan
daya
saing
perusahaan dalam suatu industri.

2. Variabel Terikat ( Dependent)
Variabel terikat atau dependent
adalah variabel yang tidak berdiri
sendiri yang mendapat pengaruh dari
variabel lainnya. Penelitian ini
mngambil tax avoidance sebagai
variabel terikatnya.

Metode Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis
Regresi Linier Berganda dengan bantuan
software Eviews 9.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik deskriptif digunakan untuk
memberikan deskripsi data yang dilihat
dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai
rata-rata (mean) dan standar deviasi dari
masing masing variabel yang akan diteliti.
Hasil analisis statistik deskriptif masingmasing variabel dalam penelitian ini
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel Statistik Deskriptif
Mean

Media Max Min Std. Dev
n
Tax
0,1102 0,0221 1,766 0,001 0,15629
Avoidance
5
0
Ukuran
29
30
32 23 0,03293
Perusahaa
n
Umur
15
18
29
3
0
Perusahaa
n
Leverage 0,392383 0,4024 0,630 0,068 0,0060526
75
6
7
81
Pertumbu 0,015783 0,0494 0,448 - 0,0478715
han
75
75
6 1,232
92
Penjualan

Sumber : Laporan Keuangan (data diolah)
periode 2015-2018
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Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah
observasi perusahaan Real Estate dan
Property yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia sebanyak 80 data dimana
menunjukan nilai minimum, nilai
maksimum, nilai rata-rata (mean), dan
standar deviasi masing- masing variabel
selama pengamatan tahun 2015-2018.
Untuk variabel terikat yaitu Tax
Avoidance, diketahui bahwa nilai
Minimum yang didapatkan adalah
sebesar 0,0010 pada perusahaan PT.
Bumi Serpong Damai Tbk sedangkan
Maximum nya adalah sebesar 1,7665
pada perusahaan PT. Megapolitan
Developments Tbk, kemudian pada Mean
nya adalah sebesar 0,1102 serta standar
deviasinya adalah sebesar 0,15629.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Gambar Normalitas

Pada variabel bebas Ukuran Perusahaan
nilai Minimum yang didapatkan adalah
sebesar 23 pada perusahaan PT. Jaya Real
Property sedangkan nilai Maximum nya
adalah sebesar 32 pada perusahaan PT.
Bumi Serpong Damai Tbk, kemudian pada
Mean nya adalah sebesar 29 serta
standar deviasinya adalah sebesar
0,03293.
Untuk variabel Umur Perusahaan nilai
minimum yang didapatkan adalah sebesar
3 pada perusahaan PT. Gading
Development Tbk sedangkan nilai
maximum nya adalah sebesar 29 pada
perusahaan PT. Pakuwon Jati Tbk,
kemudian pada mean nya adalah sebesar
15 serta standar deviasinya adalah 0.

Sumber: Hasil pengolahan data dengan
Eviews9

Variabel Leverage diketahui bahwa nilai
minimum yang didapat adalah sebesar
0,0687 pada perusahaan PT Greenwood
Sejahtera Tbk sedangkan nilai maximum
nya adalah 0,6306 pada perusahaan PT
Agung Podomoro Land Tbk, kemudian
pada mean nya adalah sebesar
0,39238375 serta standar deviasinya
adalah sebesar 0,006052681.
Pada variabel bebas selanjutnya adalah
Pertumbuhan Penjualan dimana nilai
minimum nya adalah sebesar -1,232 pada
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perusahaan PT Gading Development Tbk,
sedangkan nilai maximum nya adalah
sebesar 0,4486 pada perusahaan PT
Metropolitan Kentjana Tbk, kemudian
pada mean nya adalah sebesar 0,01578375 serta standar deviasinya
adalah sebesar 0,047871592.

Berdasarkan gambar di atas dapat kita
lihat bahwa nilai probabilitas 0.0000 <
0.05, yang artinya data tidak berdistribusi
normal. Meskipun data tidak berdistribusi
normal, namun tetap bisa digunakan
untuk analisis lebih lanjut Mengacu pada
teori McCalve, Benson & Sincich
(2010:300) dalam Azalea Primanda
(2016), yang menyebutkan bahwa data
dikatakan sudah berdistribusi normal
apabila menggunakan ukuran sampel (n)
≥ 30. Dalam penelitian ini ukuran sampel
(n) = 80 atau (n) > 30, sehingga data yang
digunakan dalam penelitian ini dapat
dikatakan sudah berdistribusi normal.

JURNAL ILMIAH SP STINDO PROFESIONAL
(S T I P R O)
ISSN (Media Online): 2775-3271
ISSN (Media Cetak): 2443-0536
Uji Multikolinieritas
Tabel Multikolinieritas

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews9

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat
bahwa antara Ukuran Perusahaan, Umur
Perusahaan, Leverage, dan Pertumbuhan
Penjualan tidak terjadi Multikolinieritas
karena 0.088611, 0.187063, 0.045220,
0.195305 ≤ 0.8.

Analisis Regresi Data Panel
Sumber data yang selanjutnya akan
dianalisis terdiri dari 20 sampel
perusahaan dan 4 periode annual, yakni
dari tahun 2015 sampai dengan 2018.
Estimasi parameter model regresi data
panel dilakukan terhadap tiga jenis
spesifikasi model antara lain
Common Effect Model (CEM), Fixed Effect
Model (FEM) dan Random Effect Model
(REM).
Uji Chow

Uji Heteroskedastisitas
Tabel Heteroskedastisitas
Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews9

Probablitas pada tabel Prob. Chi-Square(1)
sebesar 0.5457 > 0.05, yang artinya bahwa
tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi
Tabel Autokorelasi

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat
bahwa probabilitas Chi-square sebesar
0.00 < 0.05 artinya pada uji chow
penelitian yang dilakukan lebih baik
menggunakan Fixe Effect dibandingkan
dengan Common Effect.
Uji Hausman
Tabel Hausman

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat
bahwa uji autokorelasi menunjukkan
angka Durbin Watson sebesar 1.092117.
Hal ini berarti bahwa nilai Durbin Watson
berada diantara -2 sampai dengan +2
yang artinya bahwa tidak terjadi maslah
autokorelasi.
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Sumber: Hasil pengolahan data dengan
Eviews9

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat
bahwa probabilitas 0,0662 > 0,05 artinya
pada uji hausman penelitian yang
dilakukan lebih baik menggunakan
Random Effect dibandingkan Fixed Effect.
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Uji Langrange Multiplier
Tabel Langrange Multiplier

Penjualan (X4) memberikan kontribusi
sebesar 12,09% terhadap Tax Avoidance
(Y) dan sisanya 87,91% dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
Uji F Statistik
Tabel Uji F

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews9

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan
probabilitas Breusch-Pagan adalah 0,0006
< 0,05 yang artinya pada penelitian ini
lebih baik menggunkaan perhitungan
Random Effect dibandingkan Common
Effect.
Uji Regresi Linier Berganda
Tabel Regresi Linear Berganda

Sumber: Hasil pengolahan data dengan
Eviews9
Probabilitas F-statistik sebesar 0,008150
dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau
0,008150 < 0.05, yang yang berarti ada
pengaruh
secara
simultan
variabel
independen terhadap variabel dependen.

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews9

Koefisien Determinasi

Uji t Statistik
Tabel Uji t

Tabel Koefisien Determinasi

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews9

Koefisien determinasi yang terlihat dari
hasil Adjusted R-Squared adalah sebesar
0.120996
yang
berarti
Ukuran
Perusahaan (X1), Umur Perusahaan (X2)
Leverage
(X3)
dan
Pertumbuhan
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Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews9

Dimana rumusan hipotesis parsial setelah
diuji adalah sebagai berikut :
1. Pengaruh Ukuran Perusahaan (X1)
Terhadap Tax Avoidance (Y)
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Berdasarkan tabel diatas dapat kita
lihat bahwa untuk X1 (Ukuran
Perusahaan) menunujukkan p-value
sebesar 0.4141 dengan α : 0.05,
karena 0.4141 > 0.05 maka
𝐻0 diterima, yang artinya adalah tidak
terdapat pengaruh yang signifikan
antara variabel Ukuran Perusahaan
(X1) terhadap Tax Avoidance (Y).
2. Pengaruh Umur Perusahaan (X2)
Terhadap Tax Avoidance (Y)
Berdasarkan tabel diatas dapat kita
lihat bahwa untuk X1 (Umur
Perusahaan) menunujukkan p-value
sebesar 0.5019 dengan α : 0.05,
karena 0.5019 > 0.05 maka
𝐻0 diterima, yang artinya adalah tidak
terdapat pengaruh yang signifikan
antara variabel Umur Perusahaan (X1)
terhadap Tax Avoidance (Y).
3. Pengaruh Leverage (X3) Terhadap Tax
Avoidance (Y)
Berdasarkan tabel diatas dapat kita
lihat bahwa untuk X3 (Leverage)
menunujukkan p-value sebesar 0.0039
dengan α : 0.05, karena 0.0039 < 0.05
maka
𝐻0 ditolak, yang artinya adalah
terdapat pengaruh yang signifikan
antara
variabel
Leverage
(X3)
terhadap Tax Avoidance (Y).
4. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan
(X4) Terhadap Tax Avoidance (Y)
Berdasarkan tabel diatas dapat kita
lihat bahwa untuk X4 (Pertumbuhan
Penjualan) menunujukkan p-value
sebesar 0.0134 dengan
< 0.05 maka 𝐻0 ditolak, yang artinya
adalah terdapat pengaruh yang
signifikan
antara
variabel
Pertumbuhan Penjualan (X4) terhadap
Tax Avoidance (Y).
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan, dapat ditarik kesimpulan
bahwa Secara simultan variabel Ukuran
Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage,
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dan Pertumbuhan Penjualan memiliki
pengaruh signifikan terhadap Tax
Avoidance. Hal ini terlihat dari hasil
probabilitas F-statistik sebesar 0,008150.
Secara parsial untuk variabel Ukuran
Perusahaan
menunujukkan
p-value
sebesar 0.4141 yang artinya adalah tidak
terdapat pengaruh yang signifikan antara
variabel Ukuran Perusahaan terhadap Tax
Avoidance. Berarti perusahaan besar
belum tentu melakukan tax avoidance
dan sebaliknya.
Secara Parsial variabel Umur Perusahaan
tidak
berpengaruh
terhadap
Tax
Avoidance dengan menunujukkan p-value
sebesar 0.5019 Artinya, perusahaan yang
sudah berumur lama belum tentu
melakukan penghindaran pajak (tax
avoidance).
Leverage yang di proksikan dengan DAR
(Debt to Total Asset Ratio) memiliki
pengaruh terhadap Tax Avoidance.
Dengan menunujukkan p-value sebesar
0.0039. Berdasarkan hasil analisis dan
pengujian yang dilakukan menunjukkan
semakin
besar
leverage
dalam
perusahaan dapat memengaruhi secara
signifikan
meningkatnya
praktik
penghindaran pajak yang dapat terjadi.
Perusahaan yang memiliki leverage yang
tinggi akan mendapatkan insentif pajak
atas
beban
bunga yang
dapat
dimanfaatkan untuk memperkecil beban
pajak.
α : 0.05, karena 0.0134
Secara parsial Pertumbuhan Penjualan
memilih pengaruh yang signifikan
terhadap
Tax
Avoidance
dengan
menunjukkan p-value sebesar 0.0134
dengan α : 0.05, karena 0.0134 < 0.05
yang mengindikasikan pertumbuhan
penjualan pada suatu perusahaan
menunjukkan bahwa semakin besar
volume penjualan, maka laba yang akan
dihasilkan pun akan meningkat. Laba
perusahaan yang meningkat berasal dari
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meningkatnya pertumbuhan penjualan
sehingga akan menimbulkan beban pajak
yang lebih besar.
IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Penelitian ini tidak terlepas dari
keterbatasan
yang
memerlukan
pengembangan
pada
penelitian
selanjutnya.
Keterbatasan
dalam
penelitian ini antara lain penelitian ini
hanya menggunakan empat variabel yaitu
variabel ukuran perusahaan, umur
perusahaan, leverage, dan pertumbuhan
penjualan, dilakukan dalam periode yang
terbatas yaitu untuk periode 2015-2018,
dan hanya dilakukan pada perusahaan
Real Estate dan Property saja.
Maka saran yang dapat diberikan untuk
penelitian selanjutnya yaitu menambah
variabel yang memiliki kemungkinan
pengaruh yang besar terhadap tax
avoidance,
menggunakan
periode
penelitian yang rentang waktunya lebih
lama agar hasil penelitian dapat mewakili
populasi
yang
digeneralisasi,
menggunakan perusahaan lain yang di
semua sektor, selain perusahaan Real
Estate dan Property.
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Lampiran
Daftar Sample Perusahaan Real Estate
dan Property Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2015-2018
No Nama Perusahaan
1 PT. Agung Podomoro
Land Tbk
2 PT. Bumi Serpong
Damai Tbk
3 PT. Ciputra
Development Tbk
4 PT. Intiland
Development Tbk
5 PT. Duta Pertiwi Tbk
6 PT. Megapolitan
Developments Tbk
7 PT. Gading
Development Tbk
8 PT. Gowa Makassar
Tourism Development
Tbk
9 PT. Perdana
Gapuraprima Tbk
10 PT. Greenwood
Sejahtera Tbk
11 PT. Jaya Real Property
Tbk
12 PT. Kawasan Industri
Jababeka Tbk
13 PT. Lippo Cikarang Tbk
14 PT. Modernland Realty
Tbk
15 PT. Metropolitan
Kentjana Tbk
16 PT. Metropolitan Land
Tbk
17 PT. Pakuwon Jati Tbk
18 PT. Danayasa
Arthatama Tbk
19 PT. Suryamas
Dutamakmur Tbk
20 PT. Summarecon Agung
Tbk

Kode
APLN
BSDE
CTRA
DILD
DUTI
EMDE
GAMA
GMTD

GPRA
GWSA
JRPT
KIJA
LPCK
MDLN
MKPI
MTLA
PWON
SCBD
SMDM
SMRA

Sumber : www.idnfinancials.com
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