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Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara, dan pajak diterima dari pembayaran yang 

dilakukan oleh para wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Namun bagi beberapa badan 

seperti perusahaan menganggap pajak sebagai beban karena mengurangi pendapatan yang 

seharusnya bisa diterima dalam jumlah besar oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan 

melakukan berbagai cara untuk menghindari pajak tersebut dengan memanfaatkan celah yang 

ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel komite audit, kualitas audit, 

dan ukuran perusahaan, terhadap tax avoidance. 

 

Tax avoidance merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak 

dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Tax avoidance bukan 

pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, 

menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang 

dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Tax avoidance diukur menggunakan current effective 

tax rate. Bagi pemerintah pajak merupakan penerimaan, namun bagi perusahaan pajak 

merupakan suatu beban dan perusahaan berusaha untuk menghindarinya. Beberapa penelitian 

sebelumnya menunjukkan hasil yang sama. Untuk memperoleh hasil yang valid, maka dilakukan 

pengujian pada masing-masing variable berdasarkan pada hipotesis yang dibangun 

 

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI selama periode 2015 - 2017. Dengan memakai berbagai kriteria penilaian sampel  

menggunakan metode judgement sampling, dari perusahaan manufaktur yang terdaftar, akhirnya 

terpilih 30 perusahaan yang dijadikan sampel selama periode 2015 – 2017. Sampel yang diuji 

adalah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang nantinya akan diuji 

dengan beberapa pengujian seperti uji statistic dan uji asumsi klasik dengan bantuan program 

IBM SPSS 22.  

 

Hasil menunjukkan bahwa variable komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit, kualitas audit, dan 

ukuran perusahaan terbukti secara simultan berpengaruh terhadap variable tax avoidance.  

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaruh yang memiliki peran dalam tindakan tax 

avoidance di perusahaan manufaktur adalah komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan. 

Semakin besar profitabilitas perusahaan, semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya.  
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