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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang

kenegaraan maupun sosial dan ekonomi, pemungutan pajak mengalami

perubahan. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pemungutan tetapi

pemberian sukarela terhadap raja dalam memelihara kepentingan negara. Namun

setelah terbentuknya negara-negara nasional dan terjadinya pemisahan antara

rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada abad pertengahan, pajak

ditempatkan sebagai salah satu dari sumber pendapatan negara. Dengan

bertambah luasnya tugas negara yang menyebabkan pembiayaan negara menjadi

cukup besar, maka pajak ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk

undang-undang dan dapat dipaksakan (Suandy, 2011:1).

Di Indonesia, sumber penerimaan negara tiap tahun untuk sektor pajak dapat

terlihat di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah diaudit pada bagian

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah. Pencapaian Realisasi Pendapatan Negara

dan Hibah pada tahun 2013 menunjukkan bahwa perpajakan tetap menjadi

kontributor utama dalam Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

(www.kemenkeu.go.id). Hal ini dapat terlihat dari Tabel 1.1 yang telah diolah

berikut ini.
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Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2010-2013

Tahun

Jumlah Pendapatan Negara

(dalam triliun)

Persentase

PajakPenerimaan

Perpajakan

Penerimaan

Negara Bukan

Pajak

Penerimaan

Hibah

Total Realisasi

Pendapatan

Negara dan

Hibah

2010 723.306 268.942 3.023 995.271 72,6%

2011 873.874 331.472 5.254 1.210.599 72,2%

2012 980.518 351.804 5.787 1.338.109 73,3%

2013 1.077.307 354.752 6.832 1.438.891 74,9%

Sumber: www.kemenkeu.go.id (data yang telah diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas memperlihatkan bahwa penerimaan negara dari

perpajakan mempunyai kontribusi lebih dari 50% setiap tahunnya sehingga dapat

disimpulkan bahwa penerimaan negara dari tahun ke tahun didominasi oleh sektor

pajak. Resmi (2011:18) juga menyebutkan bahwa pemerintah semakin

meningkatkan penerimaan negara melalui pajak seiring dengan semakin

dominannya penerimaan dari sektor pajak dalam RAPBN maupun APBN dalam

beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas

yang besar untuk mengoptimalkan pendapatan negara di sektor perpajakan.

Kesadaran dan peran aktif masyarakat pembayar pajak sangat diperlukan

dalam pemungutan pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pajak sangat

berkontribusi pada penerimaan negara. Pungutan pajak mengurangi penghasilan

atau kekayaan individu tetapi merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian
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akan dikembalikan ke masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan

pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat

(Suandy, 2011:7). Namun demikian, tidak jarang terdapat berbagai perlawanan

dari masyarakat pembayar pajak terhadap pemungutan pajak.

Perlawanan terhadap pemungutan pajak timbul karena adanya perbedaan

kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak. Pemerintah memerlukan dana

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang mana sebagian besar

bersumber pada sektor pajak, sedangkan Wajib Pajak berusaha membayar pajak

seminimal mungkin karena semakin besar pajak akan mengurangi kemampuan

ekonomis Wajib Pajak (Suandy, 2011:1). Perlawanan ini juga dapat dikarenakan

pungutan pajak yang bersifat memaksa dan tidak terdapat kontraprestasi secara

langsung yang dapat ditunjukkan. Hal ini seperti yang dijelaskan dari definisi

pajak menurut UU No.16 Tahun 2009 sebagai berikut.

“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”.

Perlawanan pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam

pemungutan pajak (Suandy, 2011:20). Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi

dua, yaitu perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif berkaitan dengan

masyarakat yang enggan (pasif) membayar pajak dikarenakan kurangnya

perkembangan intelektual dan moral, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit

untuk dipenuhi, dan sistem kontrol yang tidak dilaksanakan dengan baik;

sedangkan perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara

langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak
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(Mardiasmo, 2011: 8). Bentuk perlawanan aktif berupa tax evasion dan tax

avoidance. Menurut Mardiasmo (2011:9) tax evasion adalah usaha meringankan

beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (penggelapan pajak);

sedangkan tax avoidance adalah usaha untuk meringankan beban pajak dengan

tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Suandy (2011:21) menjelaskan

bahwa penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan

ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian

dan pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur

dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik, disatu sisi dibolehkan karena

tidak melanggar peraturan perpajakan, namun di sisi lain tidak diinginkan

(Budiman dan Setiyono, 2012). Menurut Direktorat Jenderal Pajak tax avoidance

seringkali ditemui di seluruh negara, termasuk Indonesia (www.pajak.go.id). Oleh

karena itu peneliti tertarik untuk meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi

tax avoidance. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan pendekatan. Hal

ini dikarenakan untuk mengukur penghindaran pajak dibutuhkan data pembayaran

pajak dalam SPT perusahaan yang tidak mudah diperoleh. Pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Current ETR.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecil

perusahaan menurut berbagai cara, seperti total aset, log size, nilai pasar saham,

dan lain-lain (Suwito dan Herawaty, 2005:138). Hartadinata dan Tjaraka

(2013:50) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan merupakan karakteristik

perusahaan yang turut mempengaruhi pajak penghasilan yang dibayar. Hal ini
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dikarenakan semakin besar perusahaan maka transaksi perusahaan semakin

kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran

pajak dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan (Dewi dan Jati,

2014:251). Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) serta

Kurniasih dan Sari (2013) menghasilkan perusahaan besar memiliki tarif pajak

efektif yang rendah, yang berarti bahwa perusahaan semakin melakukan

penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zimmerman

(1983) dan Hartadinata dan Tjaraka (2013) menghasilkan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif yang tinggi, yang

berarti bahwa perusahaan semakin tidak melakukan penghindaran pajak. Berbeda

dengan hasil penelitian Dewi dan Jati (2014) yang menghasilkan bahwa ukuran

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh

karena penelitian sebelumnya menghasilkan hasil yang berbeda, peneliti tertarik

untuk meneliti kembali tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap

penghindaran pajak.

Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dapat memberikan

kesempatan kepada perusahaan dalam penghematan pajak dan perbaikan kinerja

perusahaan. Namun pelaksanaan penghindaran pajak di suatu perusahaan dapat

menimbulkan principal agent problem, karena pelaksanaan penghindaran pajak

dilakukan oleh manajer, yaitu ketika manajer memiliki keunggulan informasi dan

perbedaan kepentingan dengan prinsipal (pemilik) sehingga memicu manajer

untuk melakukan tindakan oportunistiknya berupa melakukan penghindaran pajak

yang tidak diinginkan oleh pemegang saham. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh
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Gudono (2012:147) tentang teori keagenan yang memperkirakan jika agen

(manajemen) memiliki keunggulan informasi dibandingkan dengan prinsipal

(pemegang saham) dan kepentingan agen dan prinsipal berbeda maka agen akan

melakukan tindakan untuk menguntungkan dirinya sendiri, namun merugikan

prinsipal yang disebut dengan principal agent problem. Amstrong et al., (2015:2)

juga menjelaskan bahwa masalah keagenan yang belum terselesaikan dapat

memicu manajer untuk memilih tingkat penghindaran pajak yang berbeda dengan

apa yang diinginkan oleh pemegang saham. Selain itu Fama dan Jensen

menjelaskan bahwa principal agent problem juga dapat terjadi ketika semakin

tersebarnya kepemilikan perusahaan sehingga mengakibatkan masing-masing

pemilik hanya memiliki proporsi hak kepemilikan yang sangat kecil, yang

mengakibatkan berkurangnya insentif mereka untuk mengawasi manajemen

secara efektif (Gudono, 2012:143). Oleh karena itu keputusan untuk melakukan

penghindaran pajak dapat memunculkan principal agent problem.

Principal agent problem dapat diatasi melalui tata kelola perusahaan yang

baik atau dikenal dengan istilah Good Corporate Governance. Hal ini juga

diungkapkan oleh Amstrong et al., (2015:2) bahwa berbagai macam mekanisme

tata kelola dapat menurunkan principal agent problem berkenaan dengan

penghindaran pajak. Di Indonesia, isu mengenai Good Corporate Governance

mengalami perkembangan penting khususnya pada tahun 1997-1999 saat

Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang disebabkan banyaknya

perusahaan yang tidak sepenuhnya menerapkan Good Corporate Governance

(KNKG, 2006). Sejak saat itu baik pemerintah maupun investor mulai
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memberikan perhatian dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (Annisa

dan Kurniasih, 2012). Dalam penelitian ini, Good Corporate Governance

diproksikan dengan komisaris independen, komite audit yang diukur dengan

kompetensinya, dan kualitas audit.

Salah satu proksi Good Corporate Governance dalam penelitian ini adalah

komisaris independen. Komisaris independen dipilih karena komisaris independen

merupakan bagian dari dewan komisaris, yang merupakan organ perusahaan yang

memainkan peranan penting dalam pelaksanaan Good Corporate Governance

secara efektif. Hal ini dikarenakan oleh adanya salah satu tugas dan tanggung

jawab dewan komisaris yaitu melaksanakan fungsi pengawasan (KNKG, 2006).

Dengan adanya fungsi pengawasan, manajemen akan sulit untuk melakukan

tindakan oportunistik. Hal ini seperti yang dijelaskan sebelumnya dimana

principal agent problem dapat diatasi melalui Good Corporate Governance.

Sitorus (2012:665) menjelaskan jika proporsi komisaris independen cukup besar

maka komisaris independen dapat meningkatkan pengawasannya terhadap

tindakan manajemen. Selain itu, komisaris independen terdiri dari pihak yang

bukan berasal dari pihak yang terafiliasi sehingga dapat meningkatkan

independensi dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris.

Meskipun komisaris independen tidak mempunyai keahlian yang cukup atas

perusahaan secara spesifik, namun komisaris independen memiliki pengalaman

berkenaan dengan posisi pajak yang didapatnya dari luar perusahaan (Amstrong et

al., 2015:11). Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih

(2012) dan Dewi dan Jati (2014) menemukan bahwa komisaris independen tidak
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berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya penelitian yang

dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) serta Prakosa (2014) menemukan

bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan dan negatif terhadap

penghindaran pajak. Oleh karena penelitian-penelitian sebelumnya menghasilkan

perbedaan hasil, peneliti ingin meneliti kembali mengenai pengaruh komisaris

independen terhadap penghindaran pajak.

Komite audit juga dijadikan proksi Good Corporate Governance dalam

penelitian ini. Menurut Pedoman Good Corporate Governance (2006), bagi

perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia sekurang-kurangnya

harus membentuk komite audit, sedangkan komite lainnya sesuai dengan

kebutuhan. Penelitian tentang hal tersebut telah banyak dilakukan sebelumnya,

yaitu penelitian oleh Annisa dan Kurniasih (2012), Dewi dan Jati (2014), serta

Maharani dan Suardana (2014) yang menemukan bahwa proporsi komite audit

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun pada penelitian ini

tidak memakai proporsi komite audit, melainkan memakai kompetensi komite

audit yang dilihat dengan latar belakang pendidikan dan keahlian akuntansi atau

keuangan yang dimiliki komite audit. Hal ini dikarenakan kompetensi audit masih

jarang digunakan dalam penelitian. Selain itu peneliti ingin membuktikan bahwa

persyaratan wajib yang harus dipenuhi untuk menjadi komite audit menurut

Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan No. IX.I.5 yaitu anggota komite

audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang

pendidikan dan keahlian akuntansi atau keuangan, dapat mendukung tugas dan

tanggung jawab komite audit. Menurut Forum for Corporate Governance in
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Indonesia, tugas dan tanggung jawab komite audit secara umum terdapat pada tiga

bidang, yaitu laporan keuangan, Good Corporate Governance, dan pengawasan

perusahaan. Tugas dan tanggung jawab komite audit yang kemudian didukung

dengan kompetensi komite audit dapat mendukung terciptanya Good Corporate

Governance dan fungsi pengawasan dalam suatu perusahaan sehingga manajemen

akan sulit untuk melakukan tindakan oportunistik, seperti melakukan

penghindaran pajak yang tidak diinginkan pemegang saham. Robinson et al.,

(2012:8) menjelaskan bahwa komite audit yang beranggotakan ahli akuntansi atau

keuangan mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi akuntansi yang beresiko

dan ketidakpastian strategi pajak perusahaan. Selain itu hasil penelitian yang

dilakukan oleh Amstrong et al., (2015:3) menghasilkan bahwa dewan yang

memiliki keahlian akuntansi akan mencoba untuk mendorong perencanaan pajak

yang beresiko rendah dan mencoba menghalangi peningkatan penghindaran pajak

ketika tingkat penghindaran pajak tinggi, karena hal tersebut dapat meningkatkan

biaya berupa sanksi dan penurunan reputasi. Penelitian terdahulu mengenai

kompetensi komite audit terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Robinson et

al., (2012) menghasilkan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh signifikan

terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspita

dan Harto (2014) menemukan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh

signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena terdapat

perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya maka peneliti ingin meneliti kembali

mengenai pengaruh kompetensi komite audit terhadap penghindaran pajak.
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Pada penelitian ini, selain proporsi komisaris independen dan kompetensi

komite audit ditambahkan juga proksi kualitas audit. Kualitas audit adalah segala

kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan

kliennya dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, yang

kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 2014:253).

De Angelo (1981) menjelaskan bahwa untuk melihat kualitas audit, dapat terlihat

dari ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit, dimana KAP

besar (Big Four Acccounting Firm) diyakini dapat melakukan audit yang lebih

berkualitas. Hal ini dikarenakan auditor KAP Big Four memiliki karakteristik

yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan dan pengakuan

internasional (Nindita dan Siregar, 2012:92). Selain itu Dewi dan Jati (2014:258)

menjelaskan bahwa KAP Big Four lebih kompeten dan professional dibandingkan

KAP Non Big Four sehingga memiliki banyak pengetahuan tentang tata cara

mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan. Jika dikaitkan dengan

penghindaran pajak, manajer perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four akan

lebih sulit untuk memanipulasi laba demi kepentingan pajak. Oleh karena itu,

kualitas audit dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Penelitian

sebelumnya telah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012), Dewi dan Jati

(2014), serta Maharani dan Suardana (2014) yang menunjukkan bahwa kualitas

audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh Hartadinata (2013) menemukan bahwa kualitas audit tidak

berpengaruh terhadap kualitas audit. Oleh karena penelitian sebelumnya terdapat
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perbedaan hasil, peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang pengaruh kualitas

audit terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan

berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kompetensi

Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan

Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2010-2013”. Penelitian ini

menggunakan sampel perusahaan manufaktur karena memiliki jumlah perusahaan

terbanyak dari keseluruhan perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga diharapkan

dapat mewakili seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan Factbook 2014, pada tahun 2013 terdapat 142 perusahaan

manufaktur dari 494 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau

28,7% dari seluruh perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, industri manufaktur merupakan

penyumbang penerimaan pajak tertinggi (www.liputan6.com). Namun

berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Audited) Tahun 2013

menyatakan bahwa tax ratio pada tahun 2009-2012 meningkat dan kemudian

menurun pada tahun 2013 (LKPP, 2013:31). Tax ratio digunakan untuk menilai

tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara dan

menjadi salah satu indikator ketahanan fiskal suatu negara. Dengan demikian

diindikasikan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di

Indonesia, termasuk perusahaan manufaktur. Periode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah tahun 2010 sampai 2013. Hal ini dikarenakan pada tahun

2009 berlaku tarif pajak 28% (pasal 17, ayat 1b), sedangkan untuk tahun 2010
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sampai 2013 berlaku tarif pajak yang tetap yaitu sebesar 25% (pasal 17, ayat 2a)

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan di atas,

maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013?

2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013?

3. Apakah kompetensi komite audit berpengaruh terhadap penghindaran

pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-

2013?

4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di

atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran

pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-

2013.
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2. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap

penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

pada tahun 2010-2013.

3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi komite audit terhadap

penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

pada tahun 2010-2013.

4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan maka penelitian ini

diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan

pembuktian mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan Good

Corporate Governance (yang diproksikan komisaris independen,

kompetensi komite audit, dan kualitas audit) terhadap penghindaran

pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun

2010-2013.

2. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan perusahaan dapat

mempertimbangkan diterapkannya Good Corporate Governance yang

dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan sehingga
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perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat atas perencanaan

pajaknya.

3. Bagi Regulator

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan

mengenai peraturan, khususnya peraturan perpajakan terkait dengan

penghindaran pajak, mengingat perpajakan merupakan sumber

penerimaan yang penting bagi negara. Dan untuk Komite Nasional

Kebijakan Governance (KNKG) diharapkan untuk mendukung

peningkatan penerimaan negara dengan mengeluarkan peraturan terkait

kepatuhan terhadap perpajakan secara spesifik dalam Pedoman Good

Corporate Governance.

4. Bagi Pembaca

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan

informasi mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan good corporate

governance terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian ini

diharapkan dapat memberikan referensi dan acuan bagi penelitian

selanjutnya yang mengangkat topik yang sama.

1.5 Sistemika Skripsi

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian singkat atau pengantar yang

mengemukakan latar belakang permasalahan mengenai
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pengaruh ukuran perusahaan dan good corporate governance

terhadap penghindaran pajak, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian. Kemudian isi dari skripsi ini

diringkas secara garis besar dalam sistematika skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan tinjauan teoritis lingkup studi yang

menguraikan tentang penghindaran pajak, ukuran perusahaan,

dan komisaris independen, kompetensi komite audit, dan

kualitas audit sebagai penunjang untuk membahas

permasalahan penelitian. Selain itu pada bab ini juga terdapat

penelitian sebelumnya, hipotesis, dan kerangka berfikir.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan metodologi penelitian,

meliputi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan regresi

data panel karena dalam penelitian ini menggunakan empat

variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, komisaris

independen, kompetensi komite audit, dan kualitas audit yang

diduga memiliki pengaruh pada satu variabel dependen, yaitu

penghindaran pajak. Selain hal tersebut, dalam bab ini juga

berisi tentang data yang digunakan serta pemilihan populasi

dan sampel yang digunakan dalam penelitian.
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BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai subjek

dan objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model

dan pengujian hipotesis dan yang terakhir pembahasan hasil

penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian

dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran

yang terkait dengan penelitian kepada pihak-pihak yang

terkait.
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