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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Bagi sebuah Negara pajak merupakan unsur paling penting dalam rangka untuk menopang

penerimaan Negara. Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan negara dari sektor
pajak pada tahun 2013 sebesar Rp 1.072,1 triliun atau mencapai 93,4 persen. Namun pencapaian
tersebut masih berada dibawah target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 yang sebesar Rp 1.148,4 triliun. Oleh karana itu pemerintah sangat memperhatikan sektor
pajak. Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan sektor ini dilakukan melalui usaha
intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak.(Surat direktur jenderal pajak No. S14/PJ.7/2003)
Dalam usaha mengoptimalkan sumber penerimaan di sektor ini bukan tanpa kendala. Salah
satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran (Tax
Avoidance), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Penghindaran
pajak (tax avoidance) merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan
dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini menimbulkan risiko bagi perusahaan
antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan atau lembaga-lembaga dimata publik. Untuk
mengukur penghindaran pajak sulit dilakukan dan data untuk pembayaran pajak dalam surat
pemberitahuan pajak sulit diperoleh.
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Terkait dengan ini penulis mepaparkan beberapa peristiwa, seperti :
“Jaksa penyedik segera melakukan pelimpahan tahap kedua barang bukti dan tersangka
kepala seksi Kantor Pelayanan Pajak, Jakarta Barat. Sarah Lallo kebagian penuntut sebelum
dibawa ke pengadilan tindak pidana korupsi. Ini terkait dugaan kasus korupsi penggelapan pajak
PT. Mutiara Virgo terkait terpidana mantan pegawai pajak Dhana WIdyatmika. Sehingga dari
keseluruhan pajak kurang bayar PT. MV tahun pajak 2003 dan tahun pajak 2004 yang seharusnya
sebesar Rp. 82.591.556.660 sebelum kena denda dan setelah ditambah dengan denda menjadi Rp.
128.671.751.838. (liputan 6,2013).
Peristiwa mengenai kasus penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan-perusahaan
yang dimiliki oleh Asian Agri Group (AAG) yang tak kunjung rampung. Menurut jaksa, unsurunsur yang dipersangkakan sesuai pasal dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata
cara perpajakan belum terpenuhi. “Hingga hari ini (kemarin, Red) berkas perkara belum memenuhi
unsur,” kata Kapuspenkum Kejagung Jasman Panjaitan kemarin (5/8). Ada empat unsur yang
disangkakan dalam kasus penggelapan pajak mencapai Rp. 1,3 Triliun. (kompas, 2009).
Dalam penelitian Jeong-Bon Kim, Oliver Zhen Li, dan Yinghua Li (2010 : 3) mengatakan
bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan kualitas kredit korporasi dengan menggantikan
manfaat pajak dari utang dan menghasilkan arus kas bebas. Penelitian tersebut memperkirakan
bahwa pinjaman perusahaan yang tinggi kepada bank dapat mengurangi beban pajak pada
perusahaan.
Lidia Xynas (2011) dalam penelitiannya bahwa penghindaran pajak (tax avoidance)
merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, sedangkan penggelapan
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pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal. Maka dari itu
persoalan penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan persoalan yang rumit dan unik.
Tapi di sisi yang lain penghindaran pajak (tax avoidance) diperbolehkan, di sisi yang lain
penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam kontek pemerintahan Indonesia, telah dibuat
perubahan peraturan setiap tahun untuk mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan
tersebut misalnya terkait transfer pricing, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan
kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan
istimewa (perdirjen No. PER-43/PJ/2010).
Untuk mengukur penghindaran pajak sulit dilakukan dan data untuk pembayaran pajak
dalam Surat Pemberitahuan Pajak sulit didapat untuk itu perlu pendekatan untuk menaksir berapa
pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan atau lembaga-lembaga kepada pemerintah, oleh karena
itu dalam penelitian, para peneliti mengadopsi pendekatan tidak langung untuk mengukur variabel
dependen penghindaran pajak.
Penghindaran pajak memiliki unsur kerahasiaan, sehingga hal tersebut dapat mengurangi
transparansi perusahaan. Untuk itulah perlunya diterapkan good corporate gorvernance di
perusahaan. Salah satu penerapan good corporate gorvernance adalah kepemilikan institusional.
Menurut Tarjo (2008) dalam Wien ika (2010), kepemilikan institusional adalah kepemilikan
saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank,
perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Adanya kepemilikan institusional diharapkan
mampu menciptakan kontrol yang lebih baik.
Menurut Lim (2011), kepemilikan institusional memliki pengaruh negatif pada cost of debt
dan lebih lanjut memperkuat efek negatif dari penghindaran pajak pada cost of debt dengan
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mengurangi biaya agensi antara pemegang saham pengendali dan debt holders. Semakin tinggi
kepimilikan institusional maka penghindaran pajak akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan
perusahaan memiliki coorporate gorvernance yang semakin baik, ditunjukan dengan kepemilikan
institusional, dapat mengurangi agency cost.
Peristiwa yang terjadi oleh faktor ukuran perusahaan juga mempunyai pengaruh terhadap
penghindaran pajak, hal tersebut didukung peristiwa yang terjadi diperusahaan besar, perusahaan
besar cenderung mendapatkan perhatian yang lebih besar dari analis dan investor dibandingkan
perusahaan kecil, perusahaan yang memiliki aktiva besar yang kemudian dikategorikan sebagai
perusahaan besar umumnya akan mendapat lebih banyak perhatian dari berbagai pihak seperti para
analis, investor, maupun pemerintah. Untuk itu perusahaan besar diperkirakan akan menghindari
fluktuasi laba yang terlalu drastis, sebab kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan
bertambahnya pajak, serta penurunan laba yang drastis akan memberikan image yang kurang baik.
Oleh karena itu perusahaan besar diperkirakan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk
melakukan tindakan manajemen laba yang bertujuan untuk menghindari pajak hal ini didukung
oleh penelitian yang dilakukan oleh Nasser dan Herlina (2003:295), dalam Kartika (2009).
Struktur kepemilikan institusional pada perusahaan publik dapat digolongkan menjadi dua
kelompok yaitu pemegang saham perorangan, pemegang saham institusi, dan kepemilikan saham
manajerial termasuk dalam pemegang saham yang dimiliki oleh ekskutif atau direktur dengan
demikian masuk dalam kategori pemegang saham perorangan. Kepemilikan saham institusional
adalah presentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder, yaitu kepemilikan
individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan
kepemilikan insider atau manajerial Investor institusi dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu
investor aktif dan investor pasif .Pohan (2009 ; 114). Dan hasil penelitian yang dilakukan Pohan
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(adalah bahwa kepemilikan manajerial tidak signifikan terhadap penghindaran pajakdan
mempunyai koefisien negatife. Pohan (2009 ; 130).
Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi
perusahaan perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset
perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Dan penelitian
ini didukung oleh Macfoedz (1994) dalam Kurniasih dan Ratna Sari (2013 ; 60). Dan hasil
penelitian tersebut bahwa ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan tetapi secara
partial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).
Dalam penelitian Budiman (2011;14) menyatakan bahwa pertumbuhan yang meningkat
memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan.
Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka
meningkatkan kapasitas operasinya. NOL (Net Operating Loss) adalah kondisi rugi operasi
perusahaan, dalam kondisi ini perusahaan akan mendapatkan insentif pajak yakni tidak memiliki
kewajiban untuk membayar pajak.
Adanya fenomena meningkatnya jumlah wisatawan domestik yang mengakibatkan
meningkatnya pendapatan disektor pariwisata, hal ini terdapat indikasi pemilik perusahaan
melakukan penghindaran pajak.
Dalam hal ini, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan
Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Net Operating loss Terhadap Penghindaran Pajak
(Studi empiris pada perusahaan sub sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran yang
terdaftar di BEI tahun 2010-2013)”.
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1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis merumuskan masalah

sebagi berikut :
1.

Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak secara
parsial pada sub sektor restoran, hotel, dan parawisata yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2009-2013?

2.

Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada sub
sektor restoran, hotel, dan parawisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2009-2013?

3.

Bagaimana pengaruh net operating loss terhadap penghindaran pajak pada sub
sektor restoran, hotel, dan parawisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2009-2013?

4.

Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan net
operating loss terhadap penghindaran pajak secara simultan pada sub sektor
restoran, hotel, dan parawisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2009-2013?

1.3

Pembatasan Masalah
Adapun pembatasan masalah, di mana terdapat keterbatasan peneliti yang mengakibatkan

masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diteliti semua. Pembatasan masalah tersebut
dirincikan sebagai berikut :
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1.

Data yang akan dianalis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan yang
telah diaudit dalam sub sektor restoran, hotel, dan parawisata yang terdiri dari
neraca dan laporan laba rugi dan ICMD tahun 2009-2013.

2

Jenis industri yang dijadikan objek penelitian adalah salah satu sub sektor restoran,
hotel, dan parawisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indonesia
Capital Market Directory (ICMD).

3.

Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan institusional, ukuran perusahaan,
dan net operating loss.

1.4

Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran
pajak secara parsial pada sektor jasa dan komponennya yang terdaftar di BEI tahun
2009-2013.

2.

Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak
secara parsial pada sub sektor restoran, hotel, dan parawisata yang terdaftar di BEI
tahun 2009-2013.

3.

Untuk menganalisis pengaruh net operating loss terhadap penghindaran parsial
pada sub sektor restoran, hotel, dan parawisata yang terdaftar di BEI tahun 20092013.
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4.

Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan net
operating loss terhadap penghindaran pajak secara simultan pada sub sektor
restoran, hotel, dan parawisata yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013.

1.5

Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian :
A. Untuk Peneliti:
1. Bagi peneliti, dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berkesempatan untuk
mempelajari lebih dalam tentang indikasi adanya penghindaran pajak yang
dilakukan oleh perusahaan.
2. Memperkuat dan mempertajam analisis penulis untuk menggali lebih dalam
mengenai perlakuan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan
3. Mengetahui apa motivasi dibalik penghindaran pajak, dengan menggunakan faktor
kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan, dan net operating loss.
B. Untuk Perusahaan :
1. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi manajer perusahaan untuk menerapkan
praktik manajemen laba yang legal untuk menghindari pajak.
C. Untuk Perguruan Tinggi :
1. Memperkaya referensi karya ilmiah untuk peneliti selanjutnya.
2. Memberikan tambahan informasi bagi akademisi perguruan tinggi mengenai
praktik penghindaran pajak dengan menggunakan faktor kepemilikan institusional,
ukuran perusahaan, dan net operating loss.
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D. Untuk Pemerintah:
1. Mengetahui kelemahan-kelemahan pajak yang dijadikan celah oleh perusahaanperusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
2. Dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas.
1.6

Sistematika Penulisan
1.

BAB I:

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan yang
ingin penulis teliti, tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini, manfaat dari
penelitian ini serta sisitematika penulisan dari penelitian ini.
2.

BAB II:

LANDASAN TEORITIS

Penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, kerangka
pemikiran dari penulis dan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan
diangkat oleh penulis.
3.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN
Penulis menguraikan metode-metode yang berkaitan dengan judul penelitian,

model perhitungan, pengukuran, dan penjelasan dari metode yang digumakan terkait
dengan penelitian yang akan diamgkat oleh penulis.
4.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini, hasil pengolahan data yang telah dilakukan seperti yang telah

dijelaskan pada BAB III akan dilakukan analisis atas hasil tersebut serta melakukan
pembahasan dalam rangka memperoleh hasil dari pengujian hipotesis penelitian.
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5.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, bab ini akan menarik

kesimpulan serta menyebutkan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti selama melakukan
penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya, dan pengguna atau
pembaca penelitian ini .
6.

DAFTAR PUSTAKA
Penulis menguraikan referensi-referensi berupa buku, jurnal, maupun bahan

seminar yang menjadi rujukan dalam penelitian ini
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Teori Agensi
Menurut Godfrey (2010:503), teori agensi adalah teori yang menjelaskan dan

memprediksi reaksi dari agen (manajer) dan principal (pemegang saham atau debitur).
Teori ini mengasumsikan bahwa antara agen dan prinsipal sama-sama ingin
memaksimalkan kepuasan mereka (nilai keuntungan yang diperoleh) dimana kedua
kepentingan mereka tidak selalu selaras.
Dan di dalam Godfrey (2010:362), agen dan pemilik modal selalu berusaha untuk
memaksimalkan nilai kepuasan mereka dan tidak ada alasan yang cukup masuk akal jika
agen akan selalu bekerja untuk kepentingan pemilik modal.
Menurut Jensen dan Mackling (1967) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai
suatu kontrak yang mana satu atau lebih principal (pemilik) menggunakan orang lain agen
(manajer) untuk menjalankan aktifitas perusahaan.
Menurut Tanor (2009) Pihak manjemen didalam perusahaan dapat diartikan
sebagai agen dan pemilik perusahaan dapat diartikan sebagai principal. Hubungan inilah
yang banyak dikatakan oleh beberapa ahli sebagai hubungan keagenan.
Berdasarkan teori agensi yang telah dijelaskan, maka dapat mendukung penelitian
yang dilakukan oleh penulis mengenai kepemilikan institusi. Dikarenakan adanya
kewajiban bagi pihak agen untuk menyampaikan atau mengungkapkan informasi yang
terkait dalam perusahaan kepada pihak principal.
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2.2

Pajak
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 pasal 1

dijelaskan bahwa, “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
sebesarnya-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pengertian pajak menurut Harnanto (2013:1) adalah pembayaran atau pembebanan
yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang atau jasa yang disediakan oleh
pemerintah kepada masyarakat dan badan/organisasi yang berada dalam wilayah atau
dalam jangkauan pemerintah. Pajak merupakan kewajiban yang pengenaaan atau
pemungutannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bukan iuran atau
pemungutan bersifat suka rela, jadi pajak tidak perlu dibayar lebih dari jumlah yang
seharusnya dibayar.
Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, dalam Resmi (2013;1)
“pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeuluaran umum”.
Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat, dalam Resmi (2013;1) “pajak
sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah
serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung,
untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.
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Dalam Resmi (2013;3). Fungsi pajak ada 2, yaitu
a.

Fungsi Budgetair (sumber keuangan Negara)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai
pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b.

Fungsi regularend (pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta
mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.3

Penghindaran Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:8), penghindaran pajak (Tax Avoidance) adalah suatu

usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Senada
dengan Mardiasmo (2003), Menurut Heru (1997) penghindaran pajak adalah usaha
pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti
memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak
yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak
merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (Lawful), sedangkan
penggelapan pajak (Tax Evasion) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang
bersifat tidak legal (Unlawful) (Xynas, 2011).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Uppal (2005) tentang kasus penghindaran
pajak di Indonesia, dikemukakan bahwa di Negara-negara berkembang banyak terjadi
kasus penghindaran pajak. Hal ini dilakukan dengan melakukan pelaporan pajak yang
tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak.
Penghindaran pajak ini telah membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit
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dan mengakibatkan begitu besarya kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat
digunakan untuk mengurangi beban anggaran Negara.
Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari
yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar
peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut
dengan perencanaan pajak (tax planning). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada
proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada
dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008).
Dalam bukunya Perencanaan Pajak (2008) Suandy memaparkan beberapa faktor
yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan illegal, antara
lain :
a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh
Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula
kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin
besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
c. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran
terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan
pelanggaran, dan
d. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran maka
semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
Berdasarkan penelitian Dyreng at al., (2010), ETR terdiri dari GAAP ETR dan
CASH ETR namun GAAP ETR memiliki beberapa keterbatasan yaitu GAAP ETR bukan
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merupakan variabel prediksi yang baik dalam jangka panjang. GAAP ETR tidak bisa mengukur
dalam jangka panjang karena adanya estimasi-estimasi akuntansi yang terkandung dalm GAAP
ETR. Sehingga menggunakan alat pengukuran lain yaitu CASH ETR. Fungsi dari CASH ETR

adalah mengakomodasi kekurangan GAAP ETR yang tidak bisa mereprentasikan dampak dari
employee stock option. Selain itu juga CASH ETR bisa mengukur tax avoidance dalam jangka
pendek karena tidak seperti GAAP ETR, CASH ETR tidak dipengaruhi oleh estimasi.

2.4

Kepemilikan Institusional
Struktur kepemilikan institusional pada perusahaan go public terdiri dari dua

kelompok, yaitu kepemilikan saham perorangan (yang di dalamnya termasuk kepemilikan
saham manajerial) dan kepemilikan saham institusi. Kepemilikan saham institusional
adalah prosentasi saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder , yaitu
kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas 5% tetapi tidak termasuk dalam
golongan kepemilikan insider atau managerial investor institusi dapat dibedakan menjadi
dua golongan yaitu investor aktif dan pasif (Pohan, 2009).
Menurut Tarjo (2008), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham
perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank,
perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Adanya kepemilikan institusional
diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik.
Menurut Geni (2013:6), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham
perusahaan oleh perushaan atau investor institusi baik institusi pemerintah, institusi
keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya
Juniarti dan Sentosa (2009) dalam Rebecca dan Siregar (2013) menyatakan bahwa
investor institusional mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan
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pemantauan atas tindakan manajemen jika dibandingkan dengan investor individual, hal
ini didukung dengan kondisi investor institusional yang tidak mudah diperdaya oleh
tindakan manipulasi yang dilakuakn manajemen. Kondisi ini juga didukung dengan peran
investor institusional yang umumnya juga berperan sebagai fidusiari memiliki insentif
yang lebih besar untuk memantau tindakan manajemen dan kebijakan perusahaan.
Pernyataan Juniarti dan Sentosa (2009) tersebut sejalan dengan pendapat Shleifer
dan Vishney (1986) yang dipaparkan dalam Annisa dan Kurniasih (2012), yaitu bahwa
adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional memiliki
insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan
memaksimalkan kepentingan pemegang saham.
2.5

Ukuran Perusahaan
Menurut Lim (2010) ukuran perusahaan memiliki hubungan yang negative dengan

penghindaran pajak. Goni (2008) mengatakan bahwa perusahaan berukuran besar
umumnya lebih stabil sehingga memiliki tingkat resiko yang rendah. Menurut Damodaran
(2002) dalam Nurauliawati (2010) besarnya cost of debt ditentukan oleh tingkat risiko
dimana meningkatnya tingkat risiko akan meningkatkan cost of debt perusahaan. Maka
ukuran perusahaan berhubungan negative dengan cost of debt.
Ferry dan Jones (1979) mendefenisikan ukuran perusahaan sebagai gambaran
besar kecilnya suatu perusahaan. Variabel size diukur dengan menggunakan Natural
logarithm total asset yang dimiliki perusahaan (Guire at al, 2011) dalam Budiman (2012).
Menurut Machfoedz (1994) dalam Kurniasih (2013;3), menyatakan bahwa ukuran
perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi
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perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva total aset perusahaan,
nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.
2.6

Net Operating Loss
Dalam penelitian Budiman (2011;14) menyatakan bahwa pertumbuhan yang

meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi
perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala
dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya. NOL (Net Operating Loss) adalah
kondisi rugi operasi perusahaan, dalam kondisi ini perusahaan akan mendapatkan insentif
pajak yakni tidak meiliki kewajiban untuk membayar pajak.
Menurut penelitian Maydew (1997) dalam Djamaluddin at all (2008;6),
menyatakan bahwa penghematan pajak menjadi insentif bagi manajer (khusunya manajer
yang mengalami net operating loss pada tahun 1986-1991) untuk mempercepat pengakuan
biaya dan menunda pengakuan pendapatan.
Menurut penelitian Johnson (2003) dalam Aprilia (2012;4), berpendapat bahwa
perusahaan-perusahaan yang memiliki akumulasi net operating loss yang lebih besar
cenderung menggunakan utang jatuh tempo jangka pendek. Ini berarti bahwa ada
hubungan negatif antara NOLs dummy dan jatuh tempo utang. Jika perusahaan dengan
NOLs memiliki manfaat pajak yang rendah dari utang, koefisien negatif akan
mempengaruhi utang jatuh tempo.
Menurut Harnanto (2013:417) aktivitas operasi dari salah satu segmen perusahaan
diperoleh kerugian fiskal (net operating losses) sedang dari segmen-segmen lain diperoleh
penghasilan kena pajak yang positif atau laba fiskal, penutupan segmen yang merugi akan
berakibat perusahaan kehilangan peluang untuk memperoleh penghematan pajak (atas
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kerugian segmen terkait). Akan tetapi, jika dari segmen-segmen yang lain juga diperoleh
kerugian fiskal sehingga perusahaan sebagai satu kesatuan menderita kerugian fiskal,
maka keberadaan salah satu segmen perusahaan (yang merugi) tersebut tidak begitu
penting dalam arti tidak ada manfaat pajak bagi perusahaan.
2.7

Penelitian Terdahulu
Penulis melakukan pengumpulan data terhadap penelitian-penelitian yang

telah dilakukan sebelumnya dengan tema yang terkait dengan penelitian penulis.
Peneltian tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut :
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No
1

Nama Peneliti
Judi Budiman
dan Setiyono.
(2011)

Judul
Pengaruh
Karakter
Eksekutif
Terhadap
Penghindaran
Pajak
(Tax
Avoidance)

Variabel
Variabel
Dedependen:
Penghindaran
pajak
Variabel
Independen:
Karakter
Eksekutif,
Ukuran
Perusahaan,
Tingkat utang,
dan
Pertumbuhan
Penjualann.

2

Nuralifmida
Ayu Annisa
Lulus
Kurniasih
(2012)

Pengaruh
Coorporate
Governance
Terhadap
Penghindaran
Pajak

Variabel
Dedependen:
Penghindaran
pajak
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Hasil Penelitian
Penelitian
tersebut
menyebutkan
bahwa
karakter eksekutif yang
didukung oleh variabel
Ukuran
Perusahaan,
Tingkat
utang,
dan
Pertumbuhan Penjualann.
Secara
signifikan
mempaengaruhi
penghindaran pajak. Oleh
Karena itu didasarkan
pada hasil analisa data
dan pembahasan yang
dilakukan sebelumnya,
maka dapat disimpulkan
bahwa eksekutif yang
memiliki karakter risk
taker memiliki pengaruh
yang positif terhadap
penghindaran pajak (tax
avoidance).
Hasil
penelitian
ini
menunjukkan
bahwa
secara statistic terbukti
tidak terdapat pengaruh
signifikan kepemilikan
institusional terhadap tax

Variabel
Independen:
Kepemilikan
Institional,
Komposisi
Dewan
Komisaris
Independen,
Dewan
Komisaris,
Komite Audit,
dan
Kualitas
Audit.
3

4

Subagyo
Oktavia.
(2010)

Sulistio
Hernowo
(2013)

dan

Manajemen
Laba Sebagai
Respon Atas
Perubahan
Tarif
Pajak
Penghasilan
Badan
di
Indonesia.

Variabel
Dependen:
Discretionary
Accrual
Variabel
Independen:
Manajemen
laba, insentif
pajak, insentif
non
pajak,
Earnings
Pressure,
tingkat utang,
Earnings Bath,
Size,
dan
Kepemilikan
Manajerial.

Pengaruh
Kepemilikan
Manajerial,
Ukuran
Perusahaan,
dan
Tingkat
Utang
Terhadap
Penghindaran
pajak

Variabel
Dedependen:
Penghindaran
pajak
Variabel
Independen:
Kepemilikan
Manajerial,
Ukuran
Perusahaan,
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avoidance. Tidak terdapat
pengaruh
signifikan
komposisi
dewan
komisaris
independen
terhadap tax avoidance.
Terdapat
pengaruh
signifikan
dewan
komisaris terhadap tax
avoidance.
Terdapat
Pengaruh
signifikan
komite audit terhadap tax
avoidance.
Terdapat
pengaruh
signifikan
kualitas audit terhadap tax
avoidance.
Pada
penelitian
ini
ditemukan
bahwa
perusahaan manufaktur
yang
melakukan
manajemen laba dalam
rangka
merespon
perubahan tarif pajak
Badan di Indonesia adalah
perusahaan
yang
memperoleh laba (profit
firm). Dan
Hasil ini
menunjukkan
bahwa
perusahaan
yang
mengalami kerugian (loss
firm) tidak perlu melakukan
manajemen laba untuk
meminimalkan
pembayaran
pajak
penghasilannya
karena
perusahaan
yang
mengalami
kerugian
dibebaskan
dari
pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini
secara
parsial
menunjukkan
bahwa
Variabel
Kepemilikan
Manajerial
(MG_TOWN), Ukuran
Perusahaan
(SIZE)
memiliki pengaruh secara
signifikan
terhadap penghindaran
pajak perusahaan yang

dan
Tingkat termasuk dalam industry
Utang.
Consumer Good di BEI
periode
2007-2011.
Sedangkan
Variabel
Tingkat
Utang
(LEVERAGE)
tidak
memiliki pengaruh secara
signifikan
terhadap penghindaran
pajak perusahaan. Dan
secara
simultan
menunjukkan
bahwa
Kepemilikan Manajerial
(MG_TOWN), Ukuran
Perusahaan (SIZE), dan
Tingkat
Utang
(LEVERAGE)
memiliki pengaruh yang
signifikan
terhadap
Penghindaran
Pajak
(Cash_ETR)
perusahaan.
5

Tommy
Kurniasih dan
Maria
M.
Ratna
Sari
(2013)

pengaruh
return
on
asset,
leverage,
corporate
governance,
ukuran
perusahaan,
dan
kompensasi
rugi
fiscal
pada
tax
avoidance

Variabel
Dependen:
Tax avoidance
Variabel
Independen:
return
on
asset,
leverage,
corporate
governance,
ukuran
perusahaan,
dan
kompensasi
rugi fiskal

6

Dyreng at all
(2010)

The Effects of
Executives on
Corporate Tax
Avoidance

Variabel
Dependen:
Executive fixed
effects
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.

Hasil
penelitian
ini
menunjukkan
bahwa
ROA,
Leverage,
Corporate Governance,
Ukuran Perusahaan, dan
Kompensasi Rugi Fiskal
berpengaruh signifikan
secara simultan terhadap
tax avoidance. Dan ROA,
Ukuran Perusahaan, dan
kompensasi Rugi Fiskal
berpengaruh signifikan
secara parsial terhadap
tax avoidance, sedangkan
Leverage dan Corporate
Governance
tidak
berpengaruh signifikan
secara parsial terhadap
tax
avoidance
pada
perusahaan manufaktur.
Secara
keseluruhan,
dokumen penelitian kami
bahwa eksekutif individu
menunjukkan
kecenderungan
yang

Variabel
Independen:
GAAP
ETR
dan
CASH
ETR

7

Hotman
T
Pohan (2009)

Analisis
Pengaruh
Kepemilikan
Institusi,
Rasio Tobin
Q,
Akrual
Pilihan, Tarif
Efektif Pajak,
dan
Biaya
Pajak Ditunda
Terhadap
Penghindaran
Pajak
Pada
Perusahaan
Publik

Variabel
Dependen:
Penghindaran
Pajak
Variabel
Independen:
Kepemilikan
institusi, Rasio
Tobin
Q,
Akrual
Pilihan, Tarif
efektif Pajak,
dan
Biaya
Pajak Ditunda

PENGARUH KEPEMILIKAN ..., Dika Arstio, Ak.-IBS, 2014

berbeda
terhadap
penghindaran
pajak.
Variasi pengindaran pajak
kecenderungan
di
eksekutif mempengaruhi
penghindaran
pajak
perusahaan
mereka
dengan cara-cara yang
tidak dapat dijelaskan
oleh
karakteristik
perusahaan. Selain itu,
bukti
menunjukkan
bahwa efek eksekutif
dapat secara ekonomis
besar. Mengingat sulitnya
menjelaskan tarif pajak
yang
berlaku
atau
tindakan
lain
penghindaran
pajak,
mendokumentasikan
bahwa para eksekutif
penting bagi tarif pajak
yang berlaku perusahaan
Kepemilikan institusi
secara individu dalam
penelitian ini tidak
signifikan terhadap
penghindaran pajak dan
mempunyai koefisien
negatif, sedangkan Rasio
Tobin Q dalam penelitian
ini bersifat katagorial
dengan nilai nol untuk
perusahaan yang mampu
mempunyai rasio lebih
dari satu dan nilai satu
untuk yang memiliki
rasio kurang dari satu,
model regresi
menunjukkan signifikansi
yang nyata dan koefisien
yang negatif, selanjutnya
adalah pembahasan
mengenai perata laba,
dalam temuan penelitian
ini perata laba
mempunyai koefisien
yang signifikan dan

Sumber: Olahan Penulis
2.8

berpengaruh positif,
Akrual pilihan dalam
temuan penelitian ini
mempunyai signifikansi
yang nyata
dan mempunyai pengaruh
negatif terrhadap
penghindaran pajak. Tarif
pajak efektif merupakan
proxy dari perencanaan
pajak. Dalam penelitian
ini tarif efektif menjadi
variabel boneka dengan
nilai satu untuk tarif
efektif diatas 30 persen,
dan diberi nilai nol ,untuk
tarif dibawah 30 persen.
Dalam penelitian ini
signifikansi tarif pajak
efektif nyata berpengaruh
secara positif, Biaya
pajak yang ditunda atau
deferred tax expenses
dalam penelitian ini yang
mewakili konservatisme
dan juga manajemen
pajak belum dapat
membuktikan ada
pengaruhnya terhadap
beda laba akuntansi
dengan laba pajak

Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran dari penelitian ini dikembangkan penulis atas dasar penelitian

sebelumnya yang mengulas faktor-faktor manajemen laba terhadap penghindaran pajak.
Penulis mengembangkan dasar penelitian sebelumnya dalam Budiman (2012) dan
Subagyo dan Oktavia (2010), dimana dasar teori sebelumnya diterapkan terhadap objek
penelitian.
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Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran

Kepemilikan
Institusional
X1
Ukuran
Perusahaan

Tax
Avoidance

X2

Y

Net Operating
Loss
X3
Sumber : Olahan Penulis
2.9

Pengembangan Hipotesis
Di dalam melakukan penelitian, penulis perlu melakukan pengembangan kerangka

teoritis yang didasarkan pada penelitian terdahulu. Sebab itu, dalam bab ini akan dibahas
mengenai penelitian terdahulu. Penulis menjadikan dasar penelitian sebelumnya sebagai
landasan teori, untuk dijadikan tolak ukur dan operasionalisasi penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis, berikut hipotesis yang dikembangkan, antara lain:
2.9.1

Pengaruh Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak
Penghindaran pajak memiliki unsur kerahasiaan, sehingga hal tersebut dapat

mengurangi transparansi perusahaan. Untuk itulah perlunya diterapkan good corporate
gorvernance di perusahaan. Salah satu penerapan good corporate gorvernance adalah
kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional yang dimiliki oleh institusi atau

PENGARUH KEPEMILIKAN ..., Dika Arstio, Ak.-IBS, 2014

lembaga, diharapkan mampu menciptakan pengendalian yang lebih baik pada perusahaan
(Tarjo, 2008 dalam Wien Ika, 2010).
Menurut Lim (2010), kepemilikan institusional memliki efek negative pada cost of
debt dan lebih lanjut memperkuat efek negatif dari penghindaran pajak pada cost of debt
dengan mengurangi biaya agensi antara pemegang saham pengendali dan debt holders.
Semakin tinggi kepimilikan institusional maka penghindaran pajak akan semakin kecil.
Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki coorporate gorvernance yang semakin baik,
ditunjukan dengan kepemilikan institusional, dapat mengurangi agency cost.
Namun, Khurana dan Moser (2009) dalam Kurniasih menemukan bahwa besar
kecilya jumlah konsentrasi kepemilikn institusional akan memberikan pengaruh kepada
penerapan kebijakan pajak agresif di perusahaan. Yaitu, semakin besarnya kosentrasi
short-term shareholder institusional maka akan meningkatkan kebijakan pajak agresif,
tetapi semakin tingginya konsentrasi kepemilikan long-term shareholder maka akan
semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak agresif di perusahaan.
Berdasarkan uraian teori dan temuan riset terdahulu di atas, yang dimana peneliti
tidak melakukan fokus atas pengelompokkan konsentrasi kepemilikan institusional maka
peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:
H01: Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
penghindaran pajak.
Ha1: Kepemilikan

institusional

berpengaruh

secara

penghindaran pajak.
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signifikan

terhadap

2.9.2

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak
Dengan adanya teori tersebut terdapat adanya hasil riset yang beragam, pada hasil

penelitian Budiman dan Setiyono (2011), bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
signifikan terhadap penghindaran pajak efektif.
Siefried (1972) dalam Kurniasih (2013) menyatakan bahwa semakin besar
perusahaan maka akan semakin rendah (CETR) yang dimilikinya, hal ini dikarenakan
perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk
membuat suatu perencanaan pajak yang baik (political power theory). Namun perusahaan
tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan
pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari
keputusan regulator – political cost theory (Watts dan Zimmerman, 1986). Berdasarkan
uraian di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H02:

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
penghindaran pajak.

Ha2: Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran
pajak.
2.9.3

Pengaruh Net Operating Loss Terhadap Penghindaran Pajak
Dalam penelitian Budiman (2011;6), menyatakan bahwa besar kecilnya

perusahaan dapat dinilai berdasarkan size atau total aktiva yang dimiliki. NOL (Net
Operating Loss) adalah kondisi rugi operasi perusahaan, dalam kondisi ini perusahaan
akan mendapatkan insentif pajak yakni tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
Hasil penelitian Budiman (2011), menyatakan bahwa NOL memiliki pengaruh signifikan
terhadap penghindaran pajak.
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Berdasarkan uraian teori dan temuan riset terdahulu diatas maka peneliti
mengajukan hipotesis sebagai berikut:
H03: Net operating Loss tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
penghindaran pajak.
Ha3: Net Operating Loss berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran
pajak
2.9.4

Pengaruh Kepemilikan Institusi, Ukuran Perusahaan, dan Net Operating Loss
Terhadap Penghindaran Pajak.
H04:

Pengaruh Kepemilikan Institusi, Ukuran Perusahaan, dan Net Operating
Loss tidak berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Ha4:

Pengaruh Kepemilikan Institusi, Ukuran Perusahaan, dan Net Operating
Loss berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian
Obyek

penelitian ini terdiri dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu variabel

indipenden yang terdiri dari 3 variabel, diantara yaitu kepemilikan institusional, ukuran
perusahaan, dan net operating loss. Sedangkan penghindaran pajak dijadikan variabel
dependen. Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji variabel-variabel yang
mempengaruhi penghindaran pajak yang terjadi pada sub sektor restoran, hotel, dan
parawisata yang telah go publik selama periode pengamatan yaitu pada tahun 2009–2013.
Bursa Efek Indonesia merupakan tempat beraktivitasnya pasar modal di Indonesia yang
terletak di Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan.
3.1.1

Populasi
Sekaran dan Bogie (2010), menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan kelompok

orang, peristiwa atau hal yang ingin peneliti investigasi. Populasi yang dijadikan objek pada
penelitian ini adalah perusahaan jasa dibidang sektor pariwisata yang tercatat dalam PT.
Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indonesia Capital Market Directory (ICMD) pada tahun 20092013.
3.1.2

Sampel
Tahap pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

metode purposive sampling. Menurut Sekaran dan Bogie (2010), purposive sampling dimana
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sampel yang diambil berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud dalam
pengambilan sampel yaitu sebagai berikut :
1. Perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 20092013.
2. Perusahaan yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangannya selama
tahun 2009-2013 di Bursa Efek Indonesia.
3. Perusahaan jasa di sub sektor restoran, hotel, dan parawisata memiliki akhir tahun
periode akuntansi pada tanggal 31 Desember.
4. Perusahaan jasa di sub sektor restoran, hotel, dan parawisata dalam melaporkan
laporan keuangannya menggunakan mata uang Rupiah.
3.2.

Teknik Penghimpunan Data

3.2.1. Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang meneliti
hubungan antar variabel-variabel serta untuk menganalisis bagaimana pengaruh suatu variabel
terhadap variabel lainnya dan untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan.
Penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) dan Indonesia Capital Market Directory (ICMD).
Sekaran dan Bogie (2010), Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan
tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti. Data yang diambil adalah data laporan keuangan
perusahaan dalam sub sektor restoran, hotel, dan parawisata yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
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3.2.2. Data Yang Dihimpun
Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah sektor jasa di sub sektor restoran, hotel,
dan parawisata pada tahun 2009-2013 yang terdaftar di BEI dan ICMD dengan kriteria sebagai
berikut:
1. Perusahaan yang terdaftar di BEI dan ICMD adalah sub sektor restoran, hotel, dan
parawisata pada periode 2009-2013.
2. Memplublikasikan laporan keuangan yang sudah diaudit selama periode pengamatan
dari tahun 2009-2013 dengan lengkap.
3. Perusahaan yang dijadikan sample dalam penelitian memiliki kelengkapan data
sesuai dengan data dan model yang digunakan dalam penelitian.
4. Perusahaan yang dipilih tidak pernah keluar bursa (delisting) di BEI selama
periode pengamatan dari tahun 2009-2013.
3.2.3. Metode Pengumpulan Data
Data dapat diperoleh dari sumber data sekunder, yaitu merujuk pada informasi yang
dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada Ghozali (2009). Sumber data dalam
penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan dokumentasi laporan keuangan tahun
terakhir yaitu tahun 2009-2013 yang dikumpulkan melalui website resmi Bursa Efek
Indonesia (BEI) (www.idx.co.id) dan Indonesia Capital Market Directory (ICMD).
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Berdasarkan kriteria diatas prosedur penentuan sampel akan dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut:
Tabel 3. 1 Prosedur Penentuan Sampel
Kriteria

Jumlah Perusahaan

Perusahaan yang terdaftar di BEI pada 31
Desember 2013.

492

Perusahaan dalam industri jasa di bidang
service, investment, dan trade yang
memiliki informasi yang dibutuhkan

105

periode 2009-2013.
Perusahaan dalam industri jasa sub sektor
perhotelan

memiliki

informasi

yang 18

dibutuhkan periode 2009-2013
(Sumber : Data diolah penulis )
3.2.4. Teknik Pengolahan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel. Ghozali (2009)
menjelaskan, data panel atau disebut juga pooled data merupakan gabungan antara cross
section data yaitu, sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu dalam satu kurun
waktu saja dan time series data yaitu, sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang
didapat dalam beberapa interval waktu tertentu. Manfaat dari menggunakan data panel adalah
karena merupakan penggabungan time series data dan cross section data maka, data panel
memberikan data yang lebih informatif, bervariasi, rendah tingkat kolonieritas antar variabel,
lebih besar free of freedom, dan lebih efisien.
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Dalam mengolah data untuk melakukan operasionalisasi variabel yang akan diuji, nilai
variabel tersebut di input ke dalam bantuan Microsoft Excel dan kemudian diolah dengan
program software EViews (Econometric Views) versi 7 yang merupakan program komputer
berbasis Windows yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
berbentuk time series, cross section, maupun data panel
3.2.5. Operasionalisasi Variabel
Penelitian ini melibatkan 4 variabel yang terdiri atas 1 variabel dependen dan 3
variabel independen. Variabel dependen adalah penghindaran pajak, sedangkan variabel
independen tersebut yaitu kepemilikan institusional, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan.
Ketiga variabel independen tersebut dipilih karena berdasarkan hasil pengujian empiris
sebelumnya terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal. Adapun definisi
operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut.
3.2.5.1 Variabel Dependen
Variabel Dependen menurut Sekaran (2006: 116) yaitu variabel yang dipengaruhi atau
tergantung oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Penghindaran pajak, menurut Chasbiandani (2012), Tax avoidance merupakan
tindakan penghematan pajak yang masih dalam koridor perundang – undangan (lawful
fashion), yang ada. Menurut Dyreng at al., (2010) variabel ini dihitung melalui CASH ETR
(cash effective tax rate) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi
dengan laba sebelum pajak. Adapun rumus untuk menghitung CASH ETR adalah sebagai
berikut:

PENGARUH KEPEMILIKAN ..., Dika Arstio, Ak.-IBS, 2014

𝐶𝐴𝑆𝐻 𝐸𝑇𝑅 =

Pembayaran Pajak
Laba Sebelum Pajak

3.2.5.2 Variabel Independen
Menurut Sekaran (2006: 117), Variabel independen yaitu variabel yang
mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah :
1. Kepemilikan Institusional (X1)
Menurut Pohan (2009), Persentasi saham yang dimiliki institusi dan
blockholder yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan di atas 5% tidak
termasuk golongan kepemilikan insider atau manajerial.
Kepemilikan Institusional
=

Jumlah Saham Institusi + Jumlah Saham Blockholder
Jumlah Saham yang beredar

2. Ukuran Perusahaan (X2)
Menurut Ardi dan Lana (2007), mengatakan bahwa besar (ukuran) perusahaan
dapat dinyatakan dalam total aktiva. Semakin besar total aktiva, semakin besar pula
ukuran perusahaan tersebut. Variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran
perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut.
Ferry dan Jones (1979) mendefenisikan ukuran perusahaan sebagai gambaran
besar kecilnya suatu perusahaan. Variabel size diukur dengan menggunakan Natural
logarithm total asset yang dimiliki perusahaan Guire at al.,( 2011).
SIZE = Ln Total Asset
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3. Net Operating Loss (X3)
Brad Badertscher at al (2009), NOL (Net Operating Loss) adalah kondisi rugi
operasi perusahaan, dalam kondisi ini perusahaan akan mendapatkan insentif pajak
yakni tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Variabel ini diukur dengan
metode dummy dengan cara memberi nilai 1 bagi perusahaan yang periode
sebelumnya menderita rugi dan nilai 0 bagi perusahaan yang periode sebelumnya tidak
menderita rugi.
Berikut ini akan menunjukkan bagaimana operasional variabel peenelitian ini:
Variabel

Konsep

Indikator

Skala

𝐶𝐴𝑆𝐻 𝐸𝑇𝑅

Rasio

Variabel
CASH ETR

Merupakan

kas

yang dikeluarkan
untuk biaya pajak
dibagi
laba

=

Pembayaran Pajak
Laba Sebelum Pajak

dengan
sebelum

pajak.

Kepemilikan

Persentasi saham

Institusional

yang

(KI)

dimiliki

institusi

Jumlah Saham Institusi + Jumlah Saham Blockholder
Jumlah Saham yang beredar

dan

blockholder yaitu
kepemilikan
individu atau atas
nama perorangan
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Rasio

di atas 5% tidak
termasuk
golongan
kepemilikan
insider

atau

manajerial.
sebagai

Ukuran
Perusahaan

gambaran

besar

kecilnya

suatu

SIZE= Ln Total Asset

rasio

perusahaan.

(SIZE)
Net Operating kondisi
Loss (NOLS)

rugi



operasi

nilai 1 bagi perusahaan yang periode
sebelumnya menderita rugi

perusahaan,



dalam kondisi ini

nilai 0 bagi perusahaan yang periode
sebelumnya tidak menderita rugi.

perusahaan akan
mendapatkan
insentif

pajak

yakni

tidak

memiliki
kewajiban untuk
membayar pajak.
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Rasio

3.4

Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

melakukan studi dokumentasi dari annual report (laporan tahunan) terakhir yaitu, tahun 20092013 dan ICMD.
Dari jenis perusahaan yang termasuk jasa yang mempunyai informasi yang lengkap
dan kompeten. Informasi ini sangat berguna untuk mewakili tiap-tiap indikator sehingga
semua variabel dapat diukur menggunakan indikator tersebut.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang
diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain,
biasanya sudah dalam bentuk publikasi, Ghozali (2009). Data-data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang dijadikan sebagai
sampel penelitian yang dipublikasikan di BEI pada rentang waktu tahun 2009-2013. Data ini
diperoleh dari situs resmi BEI, serta ICMD.
3.4

Metode Analisis Data

3.4.1

Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data penelitian merupakan tahap dimana data-data yang telah

dikumpulkan di dalam penelitian diolah, untuk memberikan hasil dari penelitian dan
kesimpulan penelitian, sehingga dapat menjawab perumusan masalah penelitian. Penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif. Dijelaskan oleh Widarjono (2007)
bahwa analisis kuantitatif merupakan analisis data-data yang telah dikumpulkan secara
statistik, untuk kemudian dilakukan uji hipotesis penelitian terhadap data yang didapat.
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Perhitungan data dalam penelitian ini mneggunakan program e-views untuk windows.
Berikut dijabarkan teknik-teknik yang digunakan peneliti, berdasarkan penelitian terdahulu,
untuk mengolah data yang dikumpulkan.
3.4.2

Penentuan Model Regresi Data Panel
Regresi yang dilakukan dengan menggunakan jenis data berupa data panel disbut sebagai

model regresi data panel. Dalam tahap ini, penelitian diharuskan untuk melakukan pengujian atas
struktur model yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan struktul model
regresi atau tidak. Menurut Widarjono (2009:70) terdapat tiga cara dalam mendeteksi perubahan
struktur model regresi yaitu:
1. Pendekatan common effect
Merupakan pendekatan yang menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan
struktural model regresi. Pengujian atas jenis pendekatan ini dilakukan dengan

menganalisa angka probabilitas yang dihasilkan melalui uji chow. Hipotesis yang
diajukan dalam melakukan uji chow tersebut ialah sebagai berikut:
Ho

: Tidak ada perubahan struktural

Ha

: Terdapat perubahan struktural

Uji chow untuk melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis tersebut dilakukan
melalui uji statistik F dan uji statistik log likelihood ratio (uji LR), dengan ketentuan
pengambilan keputusan dengan 2 (dua) kondisi sebagai berikut (Widarjono,
2009:72) :
1.

Jika nilai probabilitas cross section F ≤ 0.05 maka hipotesis nol ditolak.
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2.

Jika nilai probabilitas cross section F ≥ 0.05 maka hipotesis nol tidak dapat
ditolak.

3.

Pendekatan fixed effect dan random effect
Setelah melakukan analisis atas hasil uji chow dan diperoleh hasil bahwa

hipotesis nol ditolak maka perlu dilakukan uji hausman untuk mengetahui perubahan
struktural dalam pendekatan jenis apa model regresi penelitian, yaitu diantara
pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Adapun hipotesis yang diajukan
dalam melakukan uji hausman, yaitu sebagai berikut :
Ho

: Menggunakan pendekatan model jenis random effect

Ha

: Menggunakan

pendekatan model jenis fixed effect

Uji hausman tersebut untuk menentukan pendekatan jenis apa yang akan
digunakan dalam regresi dengan ketentuan pengambilan keputusan atas analisa hasil
uji hausman adalah jika nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari 5% maka
hipotesis nol diterima yang berarti bahwa model yang digunakan dalam regresi data
panel menggunakan model random effect. Namun jika probabilitas yang dihasilkan
lebih kecil dari 5% maka hipotesis nol ditolak yang berarti bahwa model yang
digunakan dalam regresi data panel menggunakan model fixed effect (Widarjono,
2009:241).
3.4.4

Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik perlu dilakukan sebelum melakukan pengujiam hipotesis dengan

menggunakan uji regresi linier. Dengan cara ini, diharapkan penelitian dapat terhindar dari
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adanya estimasi yang bias karena regresi yang tidakdapat diaplikasikan oleh semua jenis
data.
3.4.4.1. Uji Normalitas
Ghozali (2009) menjelaskan, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk
menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi normal. Model regresi
yang baik adalah model yang memiliki data normal atau mendekati normal. Para peneliti
menggunakan pedoman bahwa jika setiap variabel terdiri atas 30 data, maka data tersebut
sudah terdistribusi dengan normal Winarno (2011) Uji Normalitas yang digunakan dalam
penelitian ini adalah uji Jargue-Bera test atau J-B test. Uji ini mengukur perbedaaan skewness
dan kurtosis data dan data dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Adapun
hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut :
Ho : Data terdistribusi normal
Ha : Data tidak terdistribusi normal
Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0
yang artinya residual data berdistribusi normal Winarno (2011).
3.4.4.2. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat
problem multikolinearitas. Salah satu untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas
ini dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel independen. Dalam
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rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga terjadi masalah
multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85
maka diduga model tidak ada masalah multikolinieritas. Adanya multikolinieritas masih
menghasilkan estimator yang BLUE, tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian
yang besar Widarjono (2007).
3.4.4.3. Uji Heterokedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian
dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang lebih baik adalah yang homoskedastisitas atau
tidak terjadi heteroskedastisitas kerena data cross section mengandung berbagai ukuran (kecil,
sedang, dan besar). Ghozali (2009). Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya
heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji White dengan melihat probabilitas
Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun hipotesis, yaitu :
Ho : Tidak ada heteroskedastisitas
Ha : Ada heteroskedastisitas
Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka
terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas Widarjono (2009:129).
3.4.4.4. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear
ada korelasi antara kesalahan pengganggupada periode t dengan kesalahan pengganggu pada
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periode t-1 (Nachrowi dan Usman, 2006).Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terjadi
problem Autokorelasi yang menyebabkan model yang digunakan tidak layak dipakai. Salah
satu cara melakukan uji Autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier
(LM). Adapun hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini sebagai berikut :
Ho : Tidak ada autokorelasi
Ha : Ada autokorelasi
Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat pada nilai probabilitas dari Obs*R-square
lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada autokorelasi (Widarjono,
2007).
3.4.5

Analisis Regresi Berganda
Disebutkan oleh Widarjono (2007) sebagai berikut “ Jika pengukuran pengaruh antar

variabel melibatkan lebih dari satu variabel bebas (X1, X2, X3, ........, Xn) dinamakan analisis
regresi linier berganda, dikatakan linier karena setiap estimasi atas nilai diharapkan
mengalami peningkatan atau penurunan mengikuti garis lurus. “
Pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi penelitian yang dilakukan oleh penulis,
dimana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada empat, yaitu
kepemilikan manajerial, tingkat utang, ukuran perusahaan, dan net operating loss. Persamaan
regresi liner berganda pada penelitian ini diadopsi berdasarkan persamaan estimasi regresi
linier Widarjono (2007).
3.4.6

Model Penelitian
Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai

berikut:
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CASH ETRi,t = β0 + β1 KIi,t + β2 SIZEi,t + β3 NOLS i,t +ε
Notasi :
CASH ETRi,t =

Cash effective tax rate perusahaan i pada tahun t.

KIi,t

=

Kepemilikan institusional i pada tahun t.

Sizei,t

=

Besar kecilnya suatu total asset perusahaan i periode t.

NOLSi,t

=

Net Operating Loss i pada tahun t.

β0

=

Konstanta

ε

=

error

3.5

Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan pengujian secara simultan (uji F)

dan pengujian secara parsial (uji T).
3.5.1

Uji F
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap
variabel dependen Ghozali, (2009). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan
probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%.
Kriteria pengujiannya sebagai berikut :
Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha
Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho tidak dapat ditolak
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3.5.2

Uji T
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen Ghozali,
(2009). Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial
terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah:
Ho : β i = 0
Ha : β i ≠ 0
i = 1,2,3.
Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) masingmasing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya sebagai
berikut :
Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha
Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho tidak dapat ditolak
3.5.3

Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (𝑅 2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 𝑅 2 yang kecil berarti kemampuan
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas.
Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghozali, (2009).
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Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 dan 1. Nilai R2 mencerminkan seberapa besar
variasi dari variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel Independen X. Jika Nilai
R2= 0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R2=
1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.
Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah
variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel
independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel dependen. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih
dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted R2. Adjusted
R2 disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan mengevaluasi mana model regresi
terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel
independen ditambahkan ke dalam model.
Dalam kenyataan nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki
harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2003) jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted
R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R2 = 1,
maka adjusted R2 = R2 = 1 sedangkan jika nilaiR2 = 0, maka adjusted R2= (1 - k)/(n - k). Jika
k > 1, maka adjusted R2 akan bernilai negatif
Nilai adjusted R2 berkisar 0 sampai 1 berarti kuat kemampuan variabel independen
dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Sebaliknya jika adjusted R2 semakin
mendekati 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen menjelaskan fluktuasi
variabel dependen Widarjono, (2007)
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Rumus R2 sebagai berikut :

Rumus adjusted R2 sebagai berikut

Dimana : N = banyaknya observasi dan k = banyak variabel (bebas dan terikat)
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BAB IV
ANALISIS & PEMBAHASAN

4.1.

Gambaran Umum Objek Penelitian
Pasar modal merupakan sarana intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan

dana (surplus unit) dengan pihak yang mengalami kesulitan dana (deficit unit). Di Indonesia,
pasar modal dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlokasi di kawasan
SCBD Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan. Objek yang digunakan dalam
penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam Industri Jasa tahun 2010-2013 yang
selalu aktif diperdagangkan dan mempublikasikan laporan keuangannya selama tahun
penelitian. Berdasarkan perusahaan yang ada dan kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan
oleh penulis, maka diperoleh sebanyak 18 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian
ini.Perusahaan-perusahaan atau emiten yang termasuk dalam sampel penelitian ini dapat
dilihat pada Tabel 4.1.berikut ini :
Tabel 4.1
Perusahaan Yang Termasuk Dalam Industri Subsektor Pariwisata, Hotel dan
Restoran 2010-2013
No

Nama Perusahaan

Sektor

1

PT. Bayu Buana Travel Service Tbk

Tourism

2

PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk.

Tourism
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3

PT. Eatertainment International Tbk

Restaurant

4

PT. Fast Food Indonesia Tbk

Restaurant

5

PT. Grahamas Citrawisata Tbk

Tourism

6

PT. Hotel Mandarin Regency Tbk

Hotel

7

PT. Hotel Sahid Jaya Internasional Tbk

Hotel

8

PT. Indonesia Paradise Property Tbk

Hotel

9

PT Island Concept Indonesia Tbk

Hotel

10

PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk

Hotel

11

PT Mas Murni Indonesia Tbk

Restaurant

12

PT Panorama Sentrawisata Tbk

Tourism

13

PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk

Hotel

14

PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Tourism

15

PT Pioneerindo Gourmet Internasional Tbk

Restaurant

16

PT Pudjiadi and Sons Tbk

Hotel

17

PT Pudjiadi and Prestige Tbk

Hotel

18

PT Pusako Tarinka Tbk

Hotel

(Sumber : ICMD, diolah)
Industri Trade, Service, and Investment diklasifikasikan oleh BEI menjadi 8 sub sektor
yaitu sektor Wholesale, Retail Trade, Tourism/Restaurant/Hotel, Advertising/ Printing/
Media, Healthcare. Computer/ Service, Investment Company. Disubsektor Tourism,
Restaurant, and Hotel menurut Pusdatin Kemenparekraf dan BPS tahun 2008-2012 terus
meningkat dibidang pariwisata. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) usaha biro
perjalanan wisata (BPW) dan agen perjalanan wisata (APW), jumlah usaha jasa perjalanan
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wisata pada tahun 2010 tercatat 3033 usaha, mengalamai kenaikan 10,9% disbanding tahun
2009.
Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha tahun 2010-2012, laju
pertumbuhan dan sumber pertumbuhan tahun 2012 disubsektor perdagangan, hotel dan
restoran tercatat sebesar 882,5T pada tahun 2010, tahun 2011 tercatat sebesar 1.024T, dan
pada tahun 2012 tercatat sebesar 1.145,6T. Distribusi PDB menurut sektor ekonomi atau
lapangan usaha atas dasar harga berlaku menunjukkan peranan dan perubahan struktur
ekonomi dari tahun ke tahun. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mempunyai peranan
sebesar 52,28% pada tahun 2012. Sehingga alasan inilah penelitian dilakukan oleh peneliti.
4.2. Analisis Hasil Penelitian
4.2.1

Statistik Deskriptif
Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif
CASH_ETR KI
SIZE
NOLS
0.249318
0.798486
26.54735 0.032258
0.238599
0.84165
26.58206
0
0.879509
1.397316
28.8632
1
-0.897143
0.167326
23.04512
0

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.268516
-0.785478
7.313245

0.237389
-0.18037
4.871166

1.52262 0.178127
-0.477231 5.294651
2.378665 29.03333

Jarque-Bera
Probability

54.43596
0

9.381103
0.009182

3.35072 2040.492
0.187241
0

Sum
Sum Sq. Dev.

15.45771
4.398147

49.50613
3.437575

1645.936
2
141.4206 1.935484
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Observations
(Sumber : Olahan Penulis)

62

62

62

62

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk nilai rata-rata dari variabel Penghindaran
Pajak (CASH_ETR) pada perusahaan yang termasuk dalam industri Jasa tahun 2010-2013
adalah sebesar 24.93% dimana CASH_ETR tertinggi yang mencapai 0.879509 dicapai oleh
PT. Hotel Sahid Jaya Internasional Tbk (SHID) pada tahun 2012 sedangkan CASH_ETR
terendah yaitu
-0.897143 terjadi pada PT. Eatertainment Internastional (SMMT) Tbk pada tahun 2010.
Sedangkan standar deviasi CASH_ETR untuk industry Jasa periode 2010-2013 adalah sebesar
0.268516 hal ini menunjukkan data menjauhi angka rata-rata.
Rata-rata variabel Kepemilikan Internasional (KI) pada perusahaan yang termasuk
dalam industri Jasa tahun 2010-2013 adalah sebesar 79,8% dimana KI tertinggi yang
mencapai 1.397316 dicapai oleh PT. Hotel Sahid Jaya Internasional Tbk tahun 2011, 2012,
dan 2013. KI terendah yaitu 0.167326 dicapai oleh PT Island Concept Indonesia Tbk (ICON)
pada tahun 2011. Sedangkan standar deviasi KI untuk industri jasa periode 2010-2013 adalah
sebesar 0.237389 hal ini menunjukkan data mendekati angka rata-rata.
Rata-rata variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) pada perusahaan yang termasuk dalam
industri jasa tahun 2010-2013 adalah sebesar 26.5 kali dimana SIZE tertinggi yang mencapai
28,86 kali dicapai oleh PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk tahun 2013 dan SIZE terendah
yaitu 23 kali terjadi pada PT. Eatertainment Internastional (SMMT) Tbk pada tahun 2010.
Sedangkan standar deviasi SIZE untuk industri jasa periode 2010-2013 adalah sebesar
1.52262 hal ini menunjukkan data menjauhi angka rata-rata.
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Rata-rata variabel Net Operating Loss (NOLS) pada perusahaan yang termasuk dalam
industri jasa tahun 2010-2013 adalah sebesar 3,2% dimana NOLS tertinggi sebesar “1” untuk
tahun yang mengalami kerugian operasi pada tahun 2010-2013 dan “0” untuk tahun yang tidak
mengalami kerugian berdasarkan pada tahun 2010-2013. Sedangkan standar deviasi NOLS
untuk industri Jasa periode 2010-2013 adalah sebesar 0.178127 hal ini menunjukkan data
menjauhi angka rata-rata.
Dari sebaran data di atas dapat dilihat kemungkinan distribusi datanya tidak normal,
namun untuk mendapatkan kepastian dari sebaran datanya maka penulis akan melakukan uji
normalitas dengan menggunakan uji Jarque-Bera.
4.2.2

Uji Normalitas
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau

tidak.Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal atau mendekati
normal.Dimana dalam model regresi (baik berganda maupun panel) pengujian dilakukan
terhadap data residual.Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dalam
penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Dimana Hipotesis pada uji Jarque- Berra adalah
sebagai berikut:
H0 : Data berdistribusi Normal
Ha : Data tidak berdistribusi Normal
Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0
yang artinya data berdistribusi normal Winarno (2011). Dari hasil pengolahan data yang
dilakukan oleh penulis, di dapat bahwa data berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi
normalitas. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar dan ringkasan statistik uji
berikut:

PENGARUH KEPEMILIKAN ..., Dika Arstio, Ak.-IBS, 2014

Gambar 4.3
Hasil Uji Normalitas
8

Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2013
Observations 62

7
6
5
4
3
2
1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.000979
-0.050565
0.692048
-0.404870
0.232732
0.615084
3.034165

Jarque-Bera
Probability

3.912407
0.141394

0
-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

(Sumber: Olahan Penulis)
Dari gambar dapat dilihat bahwa nilai probablitas statistik uji Jarque- Berra sebesar
3.912407 dan probability lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya bahwa data
berdistribusi normal.
4.2.3

Pengujian Asumsi Klasik
Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukan hubungan yang valid atau tidak

bias maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang digunakan.
Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi syarat non multikolineritas, non
heteroskedastisitas dan non autokorelasi.
4.2.3.1. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan
asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen dalam
model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas
dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel. Dengan melihat koefisien korelasi antar
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variabel independen, jika koefisien korelasi diatas 0,85 maka di duga terjadi masalah
multikolinearitas dalam model dan sebaliknya apabila koefisien korelasi dibawah 0,85 maka
diduga tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model Widarjono, (2007).
Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel berikut ini, hasil besaran korelasi antar
variabel independen kurang dari 0,85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel, tidak ada
satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel independen
yang diatas 0,85, maka data terbebas dari masalah multikolinearitas. Dalam penelitian ini bisa
disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi antar variabel kepemilikan manajerial, ukuran
perusahaan, dan tingkat utang yaitu tidak adanya hubungan linier antar variabel independen
dalam model regresi.
Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas
KI

SIZE

KI

NOLS

1

0.377596

0.052305

0.377596

1

-0.190527

NOLS
0.052305
(Sumber: Olahan Penulis)

-0.190527

1

SIZE

4.2.3.2. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas dalam penelitian merupakan masalah dimana terdapat variabel
gangguan yang mempunyai varian yang tidak konstan. Sedangkan model regresi yang baik
ialah model yang memiliki varian dari variabel gangguan yang konstan atau disebut sebagai
homoskedastisitas (Winarno, 2009;5.8). Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji
HARVEY dalam mengidentifikasi heterookedastisitas karena pada uji sebelumnya dapat
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ditarik kesimpulan bahwa data bersifat heterokedastisitas. Berikut ini merupakan hasil dari uji
HARVEY tersebut:
Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Metode HARVEY
Heteroskedasticity Test:
Harvey
F-statistic

1.197784

Obs*R-squared
Scaled explained SS
(Sumber : Olahan Penulis)

Prob. F(3,50)
Prob. Chi3.620618 Square(3)
Prob. Chi3.898719 Square(3)

0.3202
0.3055
0.2726

Berdasarkan uji Harvey pada tabel 4.5 yang telah diolah oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi. Dapat diketahui bahwa nilai
probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square sebesar 0.3055 yang dimana nilai tersebut lebih
besar dari signifikansi 5% (0.3055 > 0,05) yang artinya terbebas dari adanya
heterokedastisitas.
4.2.3.3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota observasi
satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah
autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode uji Larange Multiplier (LM). durbin
watson. Apabila nilai probabilitas dari Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho
yang artinya tidak ada autokorelasi (Widarjono, 2007). Dimana hipotesis dari uji Langrange
Multiplier (LM) adalah:
H0 : Tidak ada Autokorelasi
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Ha : Ada Autokorelasi
Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM
Test:
F-statistic
Obs*R-squared
(Sumber: Olahan Penulis)

0.215326

Prob. F(2,48)
Prob. Chi0.480175 Square(2)

0.8071
0.7866

Berdasarkan uji LM pada tabel di atas yang telah diolah oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam regresi. Dapat diketahui bahwa
nilai probabilitas dari Obs*R-Square sebesar 0,7866 yang dimana nilai tersebut lebih besar
dari signifikansi 5% (0.7866 > 0,05) yang artinya Ho dapat diterima atau tidak-adaautokorelasi.
4.2.4. Penentuan Model Regresi Data Panel
Data panel atau pooled data merupakan kombinasi dari data time series dan cross
section. Metode data panel digunakan untuk mengatasi interkorelasi di antara variabelvariabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran regresi.
Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi regresi dari data
panel. Pertama-tama data yang ada diuji dengan menggunakan uji Chow untuk memilih model
regresi antara Common effect atau Fixed effect. Jika data tidak lolos uji Chow, maka kemudian
dilanjutkan dengan menggunakan uji Hausman untuk memilih model regresi antara Fixed
effect atau Random effect.
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4.2.4.1. Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect
Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara common effect atau fixed
effect didalam penelitian ini akan digunakan uji Chow terlebih dahulu. Langkah pertama
adalah melakukan estimasi regresi dengan fixed effect. Kemudian melakukan uji Chow untuk
menentukan apakah akan menggunakan model common effect atau fixed effect dimana
hipotesis dari uji Chow adalah sebagai berikut :
H0 : Menggunakan Model Common Effect
Ha : Menggunakan Model Fixed Effect
Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih
besar dari 0,05 maka terima Ho yang artinya menggunakan model common effect dan
pengujian berhenti sampai di uji Chow test saja. Jika probabilitas dari cross section F lebih
kecil dari 0,05 maka tolak Ho yang artinya menggunakan model fixed effect dan pengujian
berlanjut ke uji Hausman.
Berdasarkan uji Chow pada tabel dibawah ini, probabilitas dari cross section F sebesar
0.0013 yang lebih kecil dari 0,05, maka Ha diterima yang artinya model yang digunakan
dalam penelitian ini adalah model fixed effect.
Tabel 4.7
Hasil Uji Chow
Effects Test
Cross-section F
Cross-section Chi-square
(Sumber : Olahan Penulis)

Statistic

d.f.
Prob.
3.1545 (17,41)
0.0013
51.854666
17
0

Dikarenakan hasil uji Chow di atas terpilih model fixed effect, maka langkah
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selanjutnya adalah melakukan uji Hausman untuk memilih model Random effect atau model
Fixed effect. Dimana hipotesis uji Hausman adalah:
H0: Menggunakan Model Random Effect
Ha: Menggunakan Model Fixed Effect
Apabila nilai statistik Hausman kebih besar daripada nilai Chi-Square (X) dengan
derajat bebas k (jumlah independen variabel), atau nilai probabilitas uji Hausman lebih dari
0.05 maka dapat disimpulkan H0 diterima. Atau dapat disimpulkan model yang terpilih dalam
penelitian ini adalah model random effect. Berikut adalah tabel hasil uji Hausman:
Tabel 4.8
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary
Cross-section random
(Sumber: Olahan Penulis)

Chi-Sq.
Statistic
7.736866

Chi-Sq. d.f.
3

Prob.
0.0518

Dengan melihat nilai probabilitas Hausman sebesar 0.0518 lebih besar dari 0.05, maka
dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Artinya model yang tepat digunakan untuk
menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel KI, SIZE, dan NOLS terhadap CASH_ETR
adalah model random effect.
4.2.4.2. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel
independen dengan variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dapat
ditunjukan pada tabel sebelumnya. Penelitian ini menggunakan model random effect sesuai
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dengan hasil uji hausman yang telah dilakukan sebelumnya yaitu menerima H0 artinya di
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model random effect.
Selanjutnya hasil regresi data panel dengan metode random effect pada penelitian ini
disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 4.9
Hasil Regresi Metode Random Effect
Dependent Variable: CASH_ETR
Method: Panel EGLS (Cross-section
random effects)
Date: 08/15/14 Time: 22:28
Sample: 2010 2013
Periods included: 4
Cross-sections included: 18
Total panel (unbalanced) observations: 62
Swamy and Arora estimator of component
variances
Variable
C
KI
SIZE
NOLS
(Sumber: Olahan Penulis)

Std.
Coefficient Error
t-Statistic
-1.22966 0.686483 -1.791248
-0.273202 0.153993 -1.774123
0.064483 0.027121
2.377616
-0.487031 0.180946 -2.691577

Prob.
0.0785
0.0813
0.0207
0.0093

Berdasarkan tabel di atas maka bentuk persamaan regresi data panel yang terbentuk
adalah sebagai berikut:
𝐶𝐴𝑆𝐻_𝐸𝑇𝑅 = -1.22966 – 0.273202 KI + 0.064483 SIZE – 0.487031 NOLS
Adapun interprestasinya adalah sebagai berikut:
a. Koefisien konstanta sebesar -1.22966 artinya jika variabel kepemilikan institusional
(KI), ukuran perusahaan (SIZE), dan net operating loss (NOLS) bernilai konstan,
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maka rata-rata penghindaran pajak (CASH_ETR) perusahaan jasa di BEI tahun 20102013 adalah sebesar -1.22966 satuan.
b. Nilai p-value yang dihasilkan dari p-value hitung adalah sebesar 0.0813. Hal ini
menunjukkan p-value hitung (0.0813) lebih besar daripada p-value tabel (0,05).
Koefisien regresi untuk kepemilikan institusional (KI) sebesar -0.273202. Hal ini
berarti variabel KI berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan jasa
di BEI tahun 2010-2013. Jika KI mengalami penurunan satu satuan, maka
penghindaran pajak (CASH_ETR) perusahaan jasa di BEI tahun 2010-2013 akan
mengalami penurunan sebesar -0.273202 satu satuan.
c. Nilai p-value yang dihasilkan dari p-value hitung adalah sebesar 0,0207. Hal ini
menunjukkan p-value hitung (0,0207) lebih kecil daripada p-value tabel (0,05).
Koefisien regresi untuk ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0.064483, berarti variabel
SIZE berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan jasa di BEI tahun
2010-2013. Jika SIZE mengalami kenaikan satu satuan, maka penghindaran pajak
perusahaan jasa di BEI tahun 2010-2013 akan mengalami kenaikan sebesar 0.064483
satu satuan.
d. Nilai p-value yang dihasilkan dari p-value hitung adalah sebesar 0,0093. Hal ini
menunjukkan p-value hitung (0,0093) lebih kecil daripada p-value tabel (0,05).
Koefisien regresi untuk net operating loss (NOLS) sebesar -0.487031 berarti variabel
NOLS berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan jasa di BEI tahun
2010-2013.
Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian signifikan pengaruh tiap variabel independen
terhadap variabel dependen dengan menggunakan Uji-t, kemudian dilanjutkan dengan
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pengujian ketepatan model regresi data panel dengan Uji F beserta pengujian goodness of fit
terhadap model data panel melalui besaran nilai Koefisien Determinasi (R-square adjusted).
Hasil dari ketiga tahapan ini adalah sebagai berikut.
4.2.5. Teknik Pengujian Hipotesis
4.2.5.1. Uji Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu
kepemilikan institusional (KI), ukuran perusahaan (SIZE), dan net operating loss (NOLS)
terhadap penghindaran pajak (CASH_ETR) dengan membandingkan antara probabilitas
dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila
probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,05 maka tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas
(signifikansi) > 0,05 maka tidak dapat ditolak Ho.
Tabel 4.10
Hasil Uji t
Dependent Variable: CASH_ETR
Method: Panel EGLS (Cross-section
random effects)
Date: 08/15/14 Time: 22:28
Sample: 2010 2013
Periods included: 4
Cross-sections included: 18
Total panel (unbalanced) observations:
62
Swamy and Arora estimator of
component variances
Variable
C
KI
SIZE
NOLS
(Sumber: Olahan Penulis)

Std.
Coefficient Error
t-Statistic
Prob.
-1.22966 0.686483
-1.791248
0.0785
-0.273202 0.153993
-1.774123
0.0813
0.064483 0.027121
2.377616
0.0207
-0.487031 0.180946
-2.691577
0.0093
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Hipotesis 1:
H0:

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran
pajak.

Ha:

Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel kepemilikan institusional (KI)

memiliki probabilitas sebesar 0,0813 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,0813 > 0,05)
yang artinya terima H0, koefisien yang dihasilkan juga menunjukkan tanda negatif, yaitu
sebesar -0.273202. hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional (KI) secrara
parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (CASH_ETR)
perusahaan yang termasuk dalam Industri Trade, Service, and Investment disubsektor
Tourism, Restaurant, and Hotel di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013.
Hipotesis 2:
H0:

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ha:

Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki

probabilitas sebesar 0.0207 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,0207 < 0,05) yang
artinya terima Ha, koefisien yang dihasilkan juga menunjukkan tanda positif, yaitu sebesar
0.064483. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) secrara parsial
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (CASH_ETR) perusahaan
yang termasuk dalam Industri Trade, Service, and Investment disubsektor Tourism,
Restaurant, and Hotel di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013.
Hipotesis 3:
H0:

Net operating Loss tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
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Ha:

Net Operating Loss berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel net operating loss (NOLS) memiliki

probabilitas sebesar 0.0093 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,0093 < 0,05) yang
artinya terima Ha, koefisien yang dihasilkan juga menunjukkan tanda negatif, yaitu sebesar
-0.487031. Hal ini mengindikasikan bahwa net operating loss (NOLS) secrara parsial
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (CASH_ETR) perusahaan
yang termasuk dalam Industri Trade, Service, and Investment di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2013.
Dari hasil uji t (parsial) di atas, dapat disimpulkan ternyata, dari tiga variabel
independen (KI, SIZE, dan NOLS) yang diduga memengaruhi secara signifikan terhadap
penghindaran pajak (CASH_ETR). Ternyata hanya terdapat dua variabel (SIZE dan NOLS)
yang secara statistik memengaruhi penghindaran pajak perusahaan yang termasuk dalam
industri Trade, Service, and Investment disubsektor Tourism, Restaurant, and Hotel di Bursa
Efek Indonesia (BEI) pada priode 2010-2013.
4.2.5.2. Uji Simultan (Uji F)
Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data panel
yang digunakan telah tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel- variabel independen (dalam
hal ini variabel KI, SIZE, dan NOLS) terhadap variabel dependen (dalam hal ini CASH_ETR)
secara keseluruhan (pengaruh semua variabel) dengan menggunakan tingkat signifikansi
sebesar 5%. Dimana hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:
Hipotesis 4:
H0:

Pengaruh Kepemilikan Institusi, Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, dan Net
Operating Loss tidak berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.
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Ha:

Pengaruh Kepemilikan Institusi, Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, dan Net
Operating Loss berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.
Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) lebih kecil atau sama

dengan 0,05 maka tolak H0 dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) lebih besar dari
0,05 maka terima H0. Yang artinya bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang
memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Adapun hasil uji F disajikan pada tabel
berikut ini :
Tabel 4.11
Hasil Uji F

Dependent Variable: CASH_ETR
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/15/14 Time: 22:28
Sample: 2010 2013
Periods included: 4
Cross-sections included: 18
Total panel (unbalanced) observations: 62
Swamy and Arora estimator of component variances
F-statistic
Prob(F-statistic)
(Sumber: Olahan Penulis)

6.11433
0.001096

Dari hasil uji F (Simultan) pada tabel di atas, dapat diketahui nilai dari probabilitas
(F-statistik) sebesar 0.001096 dimana nilai probabilitas ini jauh dibawah tingkat signifikansi
sebesar 5% (0.001096 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji F (simultan) menolak
H0 dan menerima Ha, artinya bahwa variabel kepemilikan institusional (KI), ukuran
perusahaan (SIZE), dan net operating loss (NOLS) secara simultan memiliki pengaruh
terhadap penghindaran pajak (CASH_ETR) perusahaan yang termasuk dalam industri Trade,
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Service, and Investment disubsektor Tourism, Restaurant, and Hotel di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2013.
4.2.5.3. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi
variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu koefisien determinasi
digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur seberapa baik garis regresi dari data
yang diteliti. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka
digunakan alternatif lain yaitu nilai Adjusted 𝑅 2 . Adjusted 𝑅 2 disesuaikan dengan jumlah
variabel independen dan ukuran sampel.
Tabel 4.12
Hasil Koefisien Determinasi
Dependent Variable: CASH_ETR
Method: Panel EGLS (Cross-section
random effects)
Date: 08/15/14 Time: 22:28
Sample: 2010 2013
Periods included: 4
Cross-sections included: 18
Total panel (unbalanced) observations: 62
Swamy and Arora estimator of component
variances
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)
(Sumber: Olahan Penulis)

0.240271
0.200974
0.189934
6.11433
0.001096

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

0.141409
0.212323
2.09235
1.618489

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukan bahwa nilai Adjusted
𝑅 2 sebesar 0.200974 atau 20.0974%. Nilai ini cukup tinggi. Hal ini menunjukan kepemilikan
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institusional (KI), ukuran perusahaan (SIZE), dan net operating loss (NOLS) menjelaskan
variasi penghindaran pajak (CASH_ETR) dengan sangat baik sebesar 20.0974%. Sisanya
yaitu 0.799026 atau 79.9026% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam
model penelitian ini.
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian
4.3.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak
Struktur kepemilikan institusional pada perusahaan go public terdiri dari dua
kelompok, yaitu kepemilikan saham perorangan (yang di dalamnya termasuk kepemilikan
saham manajerial) dan kepemilikan saham institusi. Menurut Tarjo (2008), kepemilikan
institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga
seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Adanya
kepemilikan institusional diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik
dikarenakan kepemilikan institusional yang tidak mudah diperdaya oleh tindakan manipulasi
yang dilakukan manajemen.
Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel kepemilikan institusional
memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0813 di atas tingkat signifikansi sebesar 5%. Artinya
dapat menerima H0 maka variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh secara
signifikan terhadap penghindaran pajak. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Annisa
(2011) bahwa keberadaan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan, dan
memiliki koefesien negatif.
Sejalan dengan hasil penelitian Shleifer dan Vishey (1986) dalam Annisa (2011),
dalam penelitiannya memyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting
dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Seharusnya hal ini dapat
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memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri, tapi pemilik
institusional ini juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat
keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional.
Penelitian ini juga sejalan dengan Pohan (2009) bahwa kepemilikan institusi secara
individu dalam penelitiannya tidak secara signifikan terhadap penghindaran pajak dan
mempuyai koefisien negatif, dimana penghindaran pajak adalah bagian dari tugas manajemen
untuk meminimumkan laba. Hal ini berarti menaikkan penghindaran pajak, karena
penghindaran pajak dalam arti sempit bukan berarti tidak taat pada aturan pemerintah, tetapi
pemilik institusi memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari peraturan pajak pemerintah.
4.3.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap penghindaran pajak
Dalam penelitian Kurniasih dan Sari (2013:2) dan Ferry dan Jones (1979) dalam
budiman dkk (2011), menjelaskan ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan
kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Kompensasi rugi fiskal
merupakan proses peralihan kerugian dari satu period ke periode lainnya yang menunjukkan
perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Dengan kompensasi rugi fiskal
ini diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (tax
avoidance).
Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar
total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang
relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu
dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Indriani, 2005
dalam Kurniasih dan Sari, 2013:3).
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Dari hasil uji hipotesis secara parsial, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai
probabilitas sebesar 0.0207 di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%, artinya tidak dapat
menerima H0 maka variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
penghindaran pajak perusahaan dengan koefesien positif, yang artinya semakin besar ukuran
perusahaan suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan
menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh
(compliances) atau agresif (tax avoidance) dalam perpajakan.
Penelitian ini sesuai dengan teori yang ada dan penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Subagyo dan Oktavia (2010) dan Sean dkk (april, 2011) yang menemukan bahwa ukuran
perusahaan memiliki pengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan yang postif terhadap
penghindaran pajak.
Hubungan ini membuktikan bahwa, jika perusahaan besar melakukan penghindaran
pajak, maka perusahaan besar akan menurunkan labanya yang bertujuan untuk menghindari
pajak yang dikenakan, hal tersebut didukung dengan kesesuaian teori yang ada dimana
semakin tinggi tingkat rasio ukuran perusahaan yang lebih besar akan lebih sensitif terhadap
biaya politik dan dengan begitu akan lebih mungkin untuk menggunakan metode akuntansi
yang mengurangi laba bersih laporan keuangan. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang
memadai untuk memanipulasi proses politik seperti yang mereka kehendaki misalnya dengan
perencanaan pajak (tax planning) ataupun mengatur kegiatan mereka untuk mencapai
penghematan pajak yang optimal.
4.3.3. Pengaruh Net Operating Loss (NOLS) Terhadap Penghindaran Pajak
Secara logika, perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan
keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima
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tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi
kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari
beban pajak.
Dalam Cheng at all. (april, 2012), memaparkan ketika penghasilan pajak lebih besar,
book-tax difference (BTD) akan menjadi lebih besar dan effective tax rate (ETR) akan menjadi
lebih rendah. Di sisi lain, peningkatan NOL periode berjalan tidak akan mempengaruhi
penghasilan kena pajak saat ini karena manfaat pengurangan pajak akan direalisasikan di
tahun-tahun mendatang yang dapat menguntungkan.
Dalam penelitian Budiman dan Setiyono (2011), menjelaskan bahwa pertumbuhan
yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi
perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala
dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya. Net Operating Loss (NOL) adalah kondisi
rugi operasi perusahaan, dalam kondisi ini perusahaan akan mendapatkan insentif pajak yakni
tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, bahwa variabel net operating loss
(NOLS) memiliki nilai probabilitas 0.0093 di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%, artinya
tidak dapat menerima H0 maka variabel tingkat net operating loss (NOLS) memiliki pengaruh
secara signifikan terhadap peghindaran pajak perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2011) yang menemukan bahwa
variabel net operating loss (NOLS) memiliki pengaruh secara signifikan dan berkoefisien
negatif terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin tinggi net operating lossnya atau
suatu perusahaan mengalami kerugian maka penghindaran pajak juga akan tinggi. Apabila
perusahaan besar ingin melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan tersebut akan
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meningkatkan kegiatan operasinya yang bertujuan untuk mendapatkan kompensasi pajak
kedepan selama lima tahun untuk menghindari pajak yang dikenakannya.
Pernyataan tersebut juga sejalan Kurniasih dan Sari (2013) memaparkan bahwa
variabel net operating loss/ kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh secara signifikan secara
parsial dan berkoefisien negatif terhadap penghindaran pajak.
Hubungan ini membuktikan bahwa, menggunakan NOL untuk melindungi pendapatan
dari hasil penjualan aset dan akan meminimalkan beban pajak setelah terjadinya kegiatan.
4.3.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional (KI), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan Net
Operating Loss (NOL) Terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan, bahwa variabel Kepemilikan
Institusional (KI), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan Net Operating Loss (NOLS) Terhadap
Penghindaran Pajak memiliki nilai profitabilitas F senilai 0.001096 jauh dibawah tingkat
siginifikansi sebesar 5% yang berarti tidak dapat menerima H0 maka variabel KI, SIZE, dan
NOLS berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini
menunjukkan bahwa penghindaran pajak perusahaan yang termasuk di dalam Industri Trade,
Service, and Investment disubsektor Tourism, Restaurant, and Hotel di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2013 dipengaruhi oleh variabel KI, SIZE, dan NOLS apabila dilakukan secara
bersama-sama, sehingga cara ini layak digunakan untuk melakukan pemeriksaan oleh Dirjen
Pajak.
4.4.

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kepemilikan

institusional (KI), ukuran perusahaan (SIZE), dan net operating loss (NOLS) pengaruh
terhadap penghindaran pajak (CASH_ETR) perusahaan, terdapat beberapa hal yang bisa
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dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak pemerintah dan pihak-pihak yang
berkepentingan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan,
dan net operating loss terhadap penghindaran pajak yang termasuk dalam industri Trade,
Service, and Investment disubsektor Tourism, Restaurant, and Hotel di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2013.
Penelitian ini mengambil perusahaan yang termasuk dalam industri Trade, Service,
and Investment disubsektor Tourism, Restaurant, and Hotel di Bursa Efek Indonesia periode
2010-2013 sebagai objek dari penelitian ini, dan didapatkan 18 perusahaan yang memenuhi
kriteria dimana perusahaan tersebut selalu aktif diperdagangkan dan mempublikasikan
laporan keuangannya selama periode penelitian. Secara umum penelitian ini mengacu pada
kondisi empat tahun terakhir dengan melihat kondisi keuangan perusahaan untuk dapat
mengetahui penghindaran pajak pada industry Trade, Service, and Investment disubsektor
Tourism, Restaurant, and Hotel di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Terkait dengan hasil penelitian ukuran perusahaaan terhadap penghindaran pajak,
Direktorat Jendral Pajak (DJP) perlu mewaspadai atas perusahaan yang memiliki total aset
yang besar atau tinggi. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan teori yang ada dimana, jika
perusahaan besar melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan besar akan menurunkan
labanya yang bertujuan untuk menghindari pajak yang dikenakan, semakin tinggi tingkat
ukuran perusahaan maka, perusahaan tersebut akan lebih sensitif terhadap biaya politik.
Dengan begitu akan lebih memungkinkan perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi
yang mengurangi laba bersih perusahaan. Perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang
memadai untuk memanipulasi proses politik seperti yang mereka kehendaki. Misalnya,
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dengan perencanaan pajak (tax planning) ataupun mengatur kegiatan mereka untuk
menghindari pajak.
Berhubungan dengan hasil penelitian net operating loss terhadap penghindaran pajak,
kerugian besar tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan. Sedangkan laba
perusahaan akan digunakan sebagai pengurang jumlah kompensasi kerugian tersebut. Hal ini
mengakibatkan, perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya, karena laba kena pajak akan
mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Maka dari itu pemerintah perlu
mewaspadai terhadap perusahaan-perusahaan yang mengalihkan kerugian dari satu periode
ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani
pajak, dan perusahaan dapat memanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel Kepemilikan Institusional (KI) tidak memiliki pengaruh secara signifikan
terhadap penghindaran pajak perusahaan. Semakin tinggi atau semakin besar KI suatu
perusahaan tidak akan mempengaruhi kebijakan manajemen untuk menghindari pajak.
Direktorat jendral pajak (DJP) tidak perlu memberikan perhatian khusus kepada
perusahaan yang termasuk dalam industri Trade, Service, and Investment disubsektor
Tourism, Restaurant, and Hotel di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013.
2. Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap
penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa variabel SIZE
menjadi pertimbangan utama bagi Direktorat jendral pajak (DJP) perlu memberikan
perhatian khusus kepada perusahaan yang termasuk dalam industri Trade, Service, and
Investment disubsektor Tourism, Restaurant, and Hotel di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2013. Dikarenakan informasi perubahan SIZE yang diperoleh dari
laporan keuangan perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran
pajak perusahaan.
3. Variabel Net Operating Loss (NOLS) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap
penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa variabel NOLS
menjadi pertimbangan utama bagi Direktorat jendral pajak (DJP) perlu memberikan
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perhatian khusus kepada perusahaan yang termasuk dalam industri Trade, Service, and
Investment disubsektor Tourism, Restaurant, and Hotel di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2013. Dikarenakan informasi perubahan NOLS yang diperoleh dari
laporan keuangan perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran
pajak perusahaan yang termasuk dalam industri Trade, Service, and Investment
disubsektor Tourism, Restaurant, and Hotel di Bursa Efek Indonesia periode 20102013.
4. Kepemilikan Institusional (KI), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan Net Operating Loss
(NOLS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak
(CASH_ETR) perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin baik rasio keuangan suatu
perusahaan akan mendorong peningkatan harga saham perusahaan yang termasuk
dalam industri Trade, Service, and Investment disubsektor Tourism, Restaurant, and
Hotel di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013 ditunjukkan dengan pengaruh
signifikan pada peningkatan pada variabel kepemilikan institusional (KI), ukuran
perusahaan (SIZE), dan net operating loss (NOLS) secara simultan.
5.2.

Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Direktorat jenderal pajak (DJP) perlu memberikan perhatian khusus kepada
perusahaan-perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan dan net operating loss yang
tinggi, sehubungan dengan analisis yang menyatakan ukuran perusahaan dan net
operating loss berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena
perusahaan dengan tingkat ukuran perusahaan yang tinggi berdampak pada
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penerimaan pajak yang tinggi sedangkan net operating loss yang tinggi menyebabkan
penerimaan pajak berkurang.
2. Direktorat jenderal pajak (DJP), apabila ingin meningkatkan penerimaan pajak DJP
dari sisi SDM perlu merekrut pegawai baru apabila DJP dipisahkan dari kementrian
keuangan. Karena dibandingkan Negara lain seperti di Jerman dengan jumlah tax
payernya 80 juta jiwa ditunjang dengan jumlah pegawai pajak ada 100 ribu karyawan.
di Indonesia 260 juta jiwa, pegawai pajak hanya 31 ribu, maka dari itu DJP di
Indonesia perlu merekrut pegawai baru.
3. Bagi penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya, karena
sangat dimungkinkan variabel lain yang tidak dimasukkan penelitian ini berpengaruh
terhadap penghindaran pajak. Selain itu dapat menambah rentang waktu penelitian
yang lebih panjang juga dengan memperbesar sampel penelitian dan tidak hanya
terbatas pada perusaahan sektor industri Trade, Service, and Investment disubsektor
Tourism, Restaurant, and Hotel tetapi mengambil perusahaan yang berbeda jenis,
yaitu bidang industri lain untuk melakukan analisis yang lebih baik dan akurat.
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DATA LAMPIRAN
Lampiran 1. Data Angka Variabel Setiap Perusahaan
Perusahaan Tahun
CASH_ETR KI
BAYU
2010 0.048688 0.696327
BAYU
2011 0.250715 0.608991
BAYU
2012 63.70502 0.627825
BAYU
2013 73.01613 0.656342
PDES
2010 0.170617 0.699301
PDES
2011 0.040372 0.699301
PDES
2012 0.054961 0.699301
PDES
2013 0.017782 0.699301
SMMT
2010
‐0.89714
0.95755
SMMT
2011
0
0.95755
SMMT
2012
0 0.774337
SMMT
2013 0.018552 0.792518
FAST
2010 0.262905 0.893239
FAST
2011 0.195031 0.894436
FAST
2012
0.22114 0.898158
FAST
2013 0.182847 0.898158
GMCW
2010
0.30787 0.847128
GMCW
2011
0.24614 0.847128
GMCW
2012 0.263109 0.847128
GMCW
2013
‐0.24544 0.847128
HOME
2010 0.006634 0.670138
HOME
2011
1.55229 0.670138
HOME
2012
‐0.01755 0.492123
HOME
2013 0.098588 0.487383
SHID
2010 0.652873 0.846624
SHID
2011 0.413438 1.397316
SHID
2012 0.879509 1.397316
SHID
2013 0.405462 1.397316
INPP
2010
0 0.878825
INPP
2011 0.456582 0.878825
INPP
2012 0.241179 0.878825
INPP
2013
0.19921 0.878825
ICON
2010
‐0.01438 0.486248
ICON
2011 0.727393 0.167326
ICON
2012 1.979142 0.10831
ICON
2013 1.327713 0.159935
JSPT
2010 0.549451 0.947937

SIZE
NOLS
26.10996
0
26.26999
0
26.57137
0
26.84066
0
26.06342
0
26.22829
0
26.15991
0
26.4087
0
23.04512
1
25.94341
0
26.89743
1
27.16365
0
27.84294
0
28.06797
0
28.2087
0
28.33813
0
23.45859
0
23.7001
0
23.76953
0
23.74941
0
25.95435
0
25.89485
0
26.31556
0
26.28557
0
27.15148
0
27.84342
0
27.89674
0
27.99748
0
27.42101
0
27.75633
0
28.24276
0
28.30433
0
24.92909
0
25.24078
0
25.14648
0
25.02615
0
28.53933
0
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JSPT
JSPT
JSPT
MAMI
MAMI
MAMI
MAMI
PANR
PANR
PANR
PANR
PGLI
PGLI
PGLI
PGLI
PJAA
PJAA
PJAA
PJAA
PTSP
PTSP
PTSP
PTSP
PNSE
PNSE
PNSE
PNSE
PUDP
PUDP
PUDP
PUDP
PSKT
PSKT
PSKT
PSKT

2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013

0.496412
0.260682
0.238344
0.433322
0.346884
2.000406
1.528122
0.211817
0.033916
0.080673
0.062396
0.339989
0.534212
0.378443
‐0.03785
0.583687
0.526835
0.175406
0.302596
0.150643
0.153603
0.218647
0.265723
0.198027
0.238853
0.264446
0.218354
0.872724
0.571803
0.463735
0.36543
0.219473
27.65845
2.262452
0.551938

0.947937
0.972685
0.972685
1.232
0.998076
0.99087
1.008451
0.84165
0.84165
0.84165
0.825804
0.8395
0.8098
0.8002
0.8002
0.6873
0.3973
0.8991
0.8991
0.8767
0.8767
0.8767
0.8767
0.8073
0.8073
0.8073
0.807336
0.5964
0.5964
0.5964
0.5964
0.1867
0.1867
0.1867
0.1867

28.68655
28.82765
28.8632
27.20487
27.22917
27.28194
27.33012
27.15056
27.36
27.65251
25.5769
24.45579
24.49896
24.53662
24.94539
28.08158
28.1832
28.50159
28.59689
25.4147
25.61686
26.04078
26.2474
26.49572
26.5727
26.59141
26.82347
26.37675
26.55441
26.61264
26.62761
24.10009
24.13906
24.12822
24.14989

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Lampiran 2. Data yang Dioutlier
Perusahaan Tahun
CASH_ETR KI
SIZE
NOLS
BAYU
2010 0.048688 0.696327 26.10996
0
BAYU
2011 0.250715 0.608991 26.26999
0
BAYU
2012
BAYU
2013
PDES
2010 0.170617 0.699301 26.06342
0
PDES
2011 0.040372 0.699301 26.22829
0
PDES
2012 0.054961 0.699301 26.15991
0
PDES
2013 0.017782 0.699301 26.4087
0
SMMT
2010
‐0.89714 0.95755 23.04512
1
SMMT
2011
SMMT
2012
0 0.774337 26.89743
1
SMMT
2013 0.018552 0.792518 27.16365
0
FAST
2010 0.262905 0.893239 27.84294
0
FAST
2011 0.195031 0.894436 28.06797
0
FAST
2012
0.22114 0.898158 28.2087
0
FAST
2013 0.182847 0.898158 28.33813
0
GMCW
2010
0.30787 0.847128 23.45859
0
GMCW
2011
0.24614 0.847128 23.7001
0
GMCW
2012 0.263109 0.847128 23.76953
0
GMCW
2013
‐0.24544 0.847128 23.74941
0
HOME
2010 0.006634 0.670138 25.95435
0
HOME
2011
HOME
2012
‐0.01755 0.492123 26.31556
0
HOME
2013 0.098588 0.487383 26.28557
0
SHID
2010 0.652873 0.846624 27.15148
0
SHID
2011 0.413438 1.397316 27.84342
0
SHID
2012 0.879509 1.397316 27.89674
0
SHID
2013 0.405462 1.397316 27.99748
0
INPP
2010
0 0.878825 27.42101
0
INPP
2011 0.456582 0.878825 27.75633
0
INPP
2012 0.241179 0.878825 28.24276
0
INPP
2013
0.19921 0.878825 28.30433
0
ICON
2010
‐0.01438 0.486248 24.92909
0
ICON
2011 0.727393 0.167326 25.24078
0
ICON
2012
ICON
2013
JSPT
2010 0.549451 0.947937 28.53933
0
JSPT
2011 0.496412 0.947937 28.68655
0
JSPT
2012 0.260682 0.972685 28.82765
0
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JSPT
MAMI
MAMI
MAMI
MAMI
PANR
PANR
PANR
PANR
PGLI
PGLI
PGLI
PGLI
PJAA
PJAA
PJAA
PJAA
PTSP
PTSP
PTSP
PTSP
PNSE
PNSE
PNSE
PNSE
PUDP
PUDP
PUDP
PUDP
PSKT
PSKT
PSKT
PSKT

2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013

0.238344 0.972685 28.8632
0.433322
1.232 27.20487
0.346884 0.998076 27.22917

0
0
0

0.211817 0.84165 27.15056
0.033916 0.84165
27.36
0.080673 0.84165 27.65251
0.062396 0.825804 25.5769
0.339989
0.8395 24.45579
0.534212
0.8098 24.49896
0.378443
0.8002 24.53662
‐0.03785
0.8002 24.94539
0.583687
0.6873 28.08158
0.526835
0.3973 28.1832
0.175406
0.8991 28.50159
0.302596
0.8991 28.59689
0.150643
0.8767 25.4147
0.153603
0.8767 25.61686
0.218647
0.8767 26.04078
0.265723
0.8767 26.2474
0.198027
0.8073 26.49572
0.238853
0.8073 26.5727
0.264446
0.8073 26.59141
0.218354 0.807336 26.82347
0.872724
0.5964 26.37675
0.571803
0.5964 26.55441
0.463735
0.5964 26.61264
0.36543
0.5964 26.62761
0.219473
0.1867 24.10009

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.551938

0

0.1867 24.14989
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Lampiran 3. Hasil Uji Autokorelasi dan Hasil Uji Heteroskedastisitas
Hasil Uji Autokorelasi
Breusch‐Godfrey Serial Correlation LM Test:

F‐statistic

0.215326

Prob. F(2,48)

0.8071

Obs*R‐squared

0.480175

Prob. Chi‐Square(2)

0.7866

Hasil Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: Harvey

F‐statistic

1.197784

Prob. F(3,50)

0.3202

Obs*R‐squared

3.620618

Prob. Chi‐Square(3)

0.3055

Scaled explained SS

3.898719

Prob. Chi‐Square(3)

0.2726
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