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ABSTRAK 

 

Penghindaran pajak adalah tindakan penghematan pajak yang masih dalam ranah 
hukum pajak (mode halal). Leverage (DER), profitability (ROA), ukuran 
perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional digunakan sebagai variabel 
independen diperkirakan berdampak pada penghindaran pajak sebagai variabel 
dependen dan proxy melalui Cash Effective Tax Rate (CETR). Penelitian ini 
dilakukan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2013-2015. 
Data yang diperoleh dengan mengakses website Bursa Efek Indonesia. Sampel 
dalam penelitian ini menggunakan metode non probability sampling dengan teknik 
purposive sampling untuk mendapatkan ukuran sampel dari 34 perusahaan dan 
jumlah observasi adalah 80 kali. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik 
analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi 
kepemilikan institusional dan perusahaan ukuran memiliki efek positif pada 
penghindaran pajak, sedangkan dari leverage dan profitabiliy memberikan efek 
negatif pada penghindaran pajak. 

 

 

Kata Kunci : tax avoidance, cash effective tax rate, leverage (DER), profitability 
(ROA), ukuran perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional. 
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ABSTRACT 

 
Tax avoidance is a tax savings actions that are still in the realm of tax law (lawful 
fashion). Leverage (DER), profitability (ROA), firms size, and the proportion of 
institutional ownership are used as independent variables were estimated impact 
on tax avoidance as the dependent variable and proxied through Cash Effective Tax 
Rate (CETR). This research was conducted on manufacturing firms in Indonesia 
Stock Exchange (IDX) 2013-2015. Data obtained by accessing the Indonesia Stock 
Exchange’s website. The samples in this study used nonprobability sampling 
method with purposive sampling technique in order to get a sample size of 34 
companies and the number of observations is 80 times. Data in this study were 
analyzed with multiple linear analysis techniques. The results of this study indicate 
that the proportion of institutional ownership and firms size has a positive effect on 
tax avoidance, while the negative effect of leverage and profitabiliy on tax 
avoidance.  
 
 

Keywords: tax avoidance, cash effective tax rate, leverage (DER), profitability   
(ROA), firms size, and the proportion of institutional ownership. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 

khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber 

pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran 

termasuk pengeluaran pembangunan. Definisi pajak menurut Undang-Undang 

Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada 

Pasal 1 ayat 1 merupakan 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 

(Diantari dan Ulupui, 2016).  

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, yaitu 1.489,3 triliun 

rupiah (84,5 persen) dari total pendapatan negara 1.761,6 triliun rupiah dalam 

APBN-P 2015 (www.kemenkeu.go.id). Penerimaan tersebut antara lain digunakan 

untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun 

infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan 

keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (RAPBN 2014). 

Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan, pajak adalah beban yang 

akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini 

menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah 
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pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Pengurangan beban pajak 

juga berkaitan dengan adanya kecenderungan emosional wajib pajak tidak suka 

untuk membayar pajak. Bahkan pada dasarnya tidak ada seorangpun yang senang 

membayar pajak (Mangunsong, 2002). Ketidaksenangan membayar pajak ini 

dipengaruhi oleh sifat pajak yang tidak memberikan kontra prestasi secara langsung 

terhadap pembayar pajak (Mangoting, 1999).  

Menurut Supramono dan Theresia (2010: 5) perlawanan pajak dapat berupa 

perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam 

bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat 

dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif merupakan perlawanan 

yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang 

ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan 

aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (tax avoidance) 

dan tax evasion (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). 

Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan 

rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya 

aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara 

Indonesia masih belum optimal. Selain dituntut untuk membayar pajak sebagai 

kewajiban, perusahaan-perusahaan go public di Indonesia juga diharuskan untuk 

menerapkan corporate governance. Tata kelola perusahaan yang menjelaskan 

hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan dalam menentukan arah kinerja 

perusahaan disebut corporate governance (Annisa dan Kurniasih, 2012). 
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Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah Mantan Menteri 

Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada 

ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada 

negara. Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya 

selama tujuh tahun. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan 

induk (parent company) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar 

perusahaan. Dari laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan consumer goods 

harus membayar royalti kepada holding company di Belanda, dari 3,5 persen 

meningkat ke 5 sampai 8 persen mulai tahun 2013-2015. Asumsi omset tahun 2013-

2015, consumer goods tersebut stagnan di angka Rp 27 triliun, dengan kenaikan 

royalti dari 3,5 persen menjadi 8 persen, berarti ada kenaikan royalti sebesar 4,5 

persen dikalikan Rp 27 triliun atau sekitar Rp 1,215 triliun. Potensial loss PPh badan 

tahun 2015 adalah Rp 1,215 triliun dikalikan 25 persen atau sebesar Rp 303 milyar. 

Hal ini menurut aturan adalah legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak 

bagi negara sumber penghasilan, karena 8 persen harga produk dibayar rakyat 

Indonesia lari ke royalti holding company. Kejadian ini sangatlah mungkin 

terjadinya penghindaran pajak (tax avoidance) dan merupakan masalah yang utama 

bagi pemerintah, karena pajak perusahaan merupakan kontribusi utama dan terbesar 

bagi pendapatan pemerintah (Agusti, 2014). 

Berdasarkan penelitian Diantari dan Ulupui (2016) mengatakan bahwa 

perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan 

akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak 

manajemen perusahaan yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan tax 
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avoidance. Jacob (2014) mendefinisikan tax avoidance sebagai suatu tindakan 

untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-

hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah 

dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan 

merupakan obyek pajak. Sebagai contoh, perusahaan yang mengubah tunjangan 

karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura, karena natura bukan 

merupakan obyek pajak dalam PPh Pasal 21.  

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010) ada tiga tahapan atau langkah akan 

dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan langkah yaitu :  

1. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal.  

2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal.  

3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan 

membayar pajak tersebut.  

Dalam praktik tax avoidance, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-

undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan 

tujuan undang-undang. Praktik tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen 

suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang 

dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan 

berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan tax 

avoidance merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi tax 

avoidance tidak melanggar hukum, tapi disisi lain tax avoidance tidak diinginkan 

oleh pemerintah.  
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Kichler (2007: 45) membedakan penghindaran pajak (tax avoidance) dan tax 

evasion.  

“Tax avoidance was associated with legal acts, with an intention to save taxes, 

with cleverness, and was considered a good idea and also associated with taxes as 

costs. Tax evasion, on the other hand, was associated with illegal aspects, fraud, 

criminal prosecution, risk, tax-audit, punishment, penalty and the risk of getting 

caught. Also, rather neutral associations like income declaration and tax saving as 

well as black money were produced.” 

Dari perbedaan itu, dapat diketahui bahwa tax avoidance yang dilakukan tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena 

penghindaran pajak yang dilakukan ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam 

undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara 

dari sektor pajak (Mangonting, 1999: 51). 

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tax avoidance, 

seperti ukuran perusahaan (size) dan leverage. Penelitian terkait ukuran perusahaan 

juga telah banyak dilakukan beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2012) yang menemukan bahwa 

size berpengaruh signifikan secara parsial pada tax avoidance pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar(listed) di BEI tahun 2007-2010. Sedangkan penelitian 

terkait dengan leverage pernah dilakukan oleh Noor et al. (2010) yang menjelaskan 

bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki tarif pajak 

efektif yang baik. 
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Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan 

terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan 

pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau leverage. Menurut Kurniasih 

dan Sari (2013:58), leverage merupakan penambahan jumlah hutang yang 

mengakibatkan  timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan 

pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Selain itu, karakteristik 

perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan  keputusan 

untuk  melakukan tax avoidance. Menurut Subair (2013: 764), karakteristik tersebut 

dapat dilihat dari jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, 

tingkat profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran suatu 

perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks yang akan 

memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk 

melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi. 

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang 

yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan 

jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh 

perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak 

perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi 

berkurang (Adelina, 2012). Variabel leverage diukur dengan membagi total 

kewajiban  dengan total equity perusahaan, yaitu menggunakan Debt to Equity 

Ratio (DER). Menurut James C.Van Horne dan Jhon M. Wachowicz Jr debt to 

equity ratio adalah: 
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“Rasio utang dengan ekuitas menunjukan sejauh mana pendanaan dari utang 

digunakan jika dibandingkan dengan pendanaan equitas.” (2005:209) 

 

Semakin tinggi debt to equity ratio (DER) ini menunjukan perusahaan semakin 

berisiko. Semakian berisiko, kreditor atau investor meminta imbalan semakin 

tinggi. Jadi, 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang (dari berbagai jenis), 

sementara sisanya 55% pendanaan berasal dari equitas pemegang saham biasa. 

Secara teoritis jika perusahaan dilikuidasi sekarang, aktiva yang dijual dengan nilai 

bersih minimal 45% sebelum kreditor menghadapi kerugian. Sekali lagi, hal ini 

menunjukan bahwa semakin besar persentase pendanaan yang disediakan oleh 

ekuitas pemegang saham, semakin besar jaminan perlindungan yang didapat oleh 

investor atau kreditor perusahaan. Singkatnya semakin tinggi debt to equity ratio 

(DER) semakin besar pula risiko keuangannya, ataupun sebaliknya semakin rendah 

rasio ini akan semakin rendah risiko keuangannya. 

 

Return on assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat 

mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan 

bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset 

yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin 

baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba 

bersih. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak 

efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak 
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yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih 

rendah (Derazhid dan Zhang, 2003). Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang 

tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang 

rendah.Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang 

tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang 

pajak yang lain (Darmadi, 2013).  

Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang 

dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. 

Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan 

kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh 

(Maria dan Kurniasih, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan 

akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. 

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber 

daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil 

untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam 

perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan 

berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan 

kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007 dalam Darmadi 2013). 

Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan 

semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan. 
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Ukuran Perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan 

pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan 

kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari  

pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh 

(compliances) atau menghindari pajak (tax avoidance) (Kurniasih & Sari, 2013). 

Penerapan corporate governance dalam menentukan kebijakan perpajakan 

yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak 

penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya 

laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba 

yang besar, namun laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak 

yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan 

penghindaran pajak dengan risiko yang kecil.  

OECD (2004) menyatakan prinsip utama untuk tata kelola perusahaan yang 

baik harus didasarkan pada keterbukaan dan transparansi. Bahkan, kerangka tata 

kelola perusahaan harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan 

akurat dibuat pada semua hal yang material mengenai korporasi, termasuk situasi 

keuangan , kinerja, kepemelikan, dan tata kelola perusahaan. Melalui tingkat 

transparasi yang tinggi, manajer tidak dapat mengalihkan pendapatan dan tidak 

dapat meningkatkan minat mereka untuk merugikan pemegang saham. Selain itu, 

struktur kepemilikan juga dapat digunakan untuk mengurangi konflik keagenan. 

Dengan kepemilikan manajerial, manajer akan memperoleh kedudukan yang sejajar 

dengan pemegang saham, sehingga peningkatan kepemilikan manajerial akan 
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memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab dalam 

kemakmuran pemegang saham, Ahmad dan Septriani (2008), sedangkan 

kepemilikan institsuional akan mendorong peningkatan efektivitas monitoring 

kinerja manajemen. Investor institusional merupakan pemegang saham yang 

berbentuk institusi, seperti Perusahaan Asuransi, Bank atau Institusi lain. 

Kepemilikan saham yang terkonsentrasi oleh institusional investor akan lebih 

mengoptimalkan efektivitas pengawasan aktivitas manajemen karena besarnya 

dana yang ditanamkan oleh mereka, Haryono (2005). Dalam penelitian ini, Good 

Corporate governance diproksikan dengan proporsi kepemilikan institusional. 

Penelitian mengenai penghindaran pajak di Indonesia masih sangat jarang 

dijumpai karena keterbatasan data mengenai pajak badan usaha.Pengukuran 

penghindaran pajak seringkali masih menggunakan beberapa pendekatan tidak 

langsung.Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh penerapan leverage, profitability, ukuran perusahaan,  

dan proporsi kepemilikan institusional pada tax avoidance. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka judul penelitian ini  

“PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITY, UKURAN PERUSAHAAN  DAN 

PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE 

 (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia tahun 

2013 – 2015 ) “ 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan dalam latar belakang, maka 

masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap tax avoidance 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2013 - 2015 ? 

2. Apakah terdapat pengaruh return on asset terhadap tax avoidance  

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2013-2015 ? 

3. Apakah terdapat pengaruh size terhadap tax avoidance  perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-

2015 ? 

4. Apakah terdapat pengaruh proporsi kepemilikan institusional terhadap 

tax avoidance perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2013-2015 ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menunjukan pada apa yang akan diperoleh atau 

dicapai penulis dengan bukti empiris yang dipakai. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap tax avoidance 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2013 - 2015  
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2. Untuk mengetahui pengaruh returm on asset terhadap tax avoidance  

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2013-2015  

3. Untuk mengetahui pengaruh size terhadap tax avoidance perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2015  

4. Untuk mengetahui pengaruh proporsi kepemilikan institusional terhadap tax 

avoidance perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2013-2015  

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah atas tata kelola 

perusahaanmaupun kebijakan dalam perpajakan yang dapat mencegah praktik 

tax avoidance perusahaan. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan salah satu indikator untuk penilaian perusahaan dan memberikan 

keyakinan dalam memilih perusahaan, baik sebagai investor maupun customer. 

3. Bagi Pemegang Saham Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemegang saham 

perusahaan tentang mekanisme tata kelola perusahaan mana yang dapat 

digunakan untuk mengontrol manajer. 

4. Bagi kajian penelitian berikutnya 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian 

mengenai perilaku tax avoidance perusahaan berikutnya. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk menjadikan pemahaman atas materi yang diperoleh dalam penelitian 

ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bab 

dengan penyajian sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulisan membahas secara singkat mengenai gambaran-gambaran 

umum yang menjadi dasar dalam dilakukannya penelitian ini. Serta diuraikan 

pula tentang alasan pemilihan judul, identifikasi masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian. 

 

BAB II LANDASAN TEORITIS  

Dalam bab ini penulis membahas mengenai pembahasan pada tinjauan pustaka 

yang menguraikan teori-teori dan pengertian-pengertian dasar yang akan 

digunakan oleh penulis untuk memecahkan masalah. Selain itu, bab ini juga 

akan menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan erat dengan pokok 

pembahasan yang akan diuraikan dalam suatu landasan teori, hasil penilitian 

sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum dan deskripsi objek 

penilitian mengenai bidang usaha suatu badan usaha / organisasi yang akan 
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diteliti, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, dan operasinalisasi 

variabel. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara jelas mengenai hasil analisis 

data disertai dengan pembahasannya. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini disimpulkan hasil penelitian yang telah dijalankan serta 

memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjaun Pustaka 

Bab ini memaparkan teori-teori yang digunakan dan menjadi landasan serta 

referensi dalam penulisan penelitian ini. Bab ini terdiri dari uraian serta definisi 

teori keagenan, leverage, profitability, ukuran perusahaan, proporsi kepemilikan 

institusional, dan tax avoidance. Bab ini juga menguraikan pengembangan hipotesis 

dan perkembangan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh 

penerapan leverage, profitability, ukuran perusahaan,  dan proporsi kepemilikan 

institusional pada tax avoidance. 

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Konsep agency theory menurut Anthony dan Govindarajan dalam 

Siagian (2011:10) adalah hubungan atau kontak antara principal dan agent. 

Principal mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan 

principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari 

principal kepada agent. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, 

pemegang saham bertindak sebagai principal, dan CEO (Chief Executive 

Officer) sebagai agent mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO 

untuk bertindak sesusai dengan kepentingan principal. 

Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari game 

theory, yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang 
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(pihak), dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak yang lain disebut 

principal. Principal mendelegasikan pertanggungjawaban atas decision 

making kepada agent, hal ini dapat pula dikatakan bahwa principal 

memberikan suatu amanah kepada agent untuk melaksanakan tugas tertentu 

sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati (Mursalim, 2005). 

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi. Asumsi-asumsi 

tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat dasar 

manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat dasar 

manusia, yaitu : (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self 

interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa 

mendatang (bounded nationality), dan (3) manusia selalu menghindari 

resiko (risk averse). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar 

anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektifitas, dan adanya asimetri 

informasi antar principal dan agent. Asumsi informasi adalah bahwa 

informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan, Eisanhardt 

(1989) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007). 

Agency conflict sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu : (1) 

agency conflict antara pemegang saham dan manajer. Penyebab konflik 

antara manajer dengan pemegang saham diantaranya adalah pembuatan 

keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pencarian dana dan pembuatan 

keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana yang diperoleh tersebut 

diinvestasikan. (2) agency conflict antara pemegang saham dan kreditor 

(Kirana, 2007). 
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Principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja 

agent. Agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, 

lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang 

mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh 

principal dan agent. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak 

untuk memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan agent memanfaatkan 

adanya asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan 

beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Asimetri informasi dan 

konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent mendorong 

agent untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal, 

terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agent. 

Hal ini memacu agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi 

tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan 

kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan agent tersebut adalah yang 

disebut sebagai manajemen laba. (Widyaningdyah, 2001) 

2.1.2. Pajak 

2.1.2.1. Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 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 sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  
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 Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara 

berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang 

yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, 

yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan (Siahaan, 2013:7). 

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2014) adalah 

“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”. 

Dari pengertian mengenai pajak diatas, dapat diketahui 

karakteristik yang melekat pada pengertian pajak, yaitu: 

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan  pelaksanaannya 

yang sifatnya dapat dipaksakan. 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 
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d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 

public 

2.1.2.2. Fungsi Pajak 

Menurut Resmi (2014) terdapat dua fungsi pajak, yaitu 

fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend 

(pengatur). 

1. Fungsi Bugetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak 

merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya 

memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. 

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun 

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan 

peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), dan lain-lain. 

2. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak 

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 
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pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta 

mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur 

misalnya yaitu pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-

barang mewah. Pajak penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli 

barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif 

pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin 

mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar 

rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang 

mewah (mengurangi gaya hidup mewah), contoh lainnya 

adalah tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, 

dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan 

tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi 

pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan 

2.1.2.3. Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Perencanaan pajak (tax planning) merupakan bagian 

manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam 

melakukan manajemen pajak. Suandy (2008) 

mendefinisikan perencanaan pajak (tax planning) sebagai 

proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok 

wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh 

maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang 
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seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini 

dilakukan sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan 

perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan 

pajak (tax planning) ini dilegalkan oleh pemerintah. Pada 

tahap awal perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan 

dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar 

dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat 

dilakukan. Lumbantoruan (1996:483) dalam Sumomba 

(2010) mendefinisikan manajemen pajak sebagai sarana 

untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, akan 

tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk 

memperoleh laba dan likuiditas yang akan diharapkan oleh 

pihak manajemen. 

Tujuan perencanan pajak adalah untuk merekayasa 

usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah 

mungkin dengan memanfaatkan celah-celah peraturan 

perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba 

setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur 

pengurang laba. Manfaat perencanaan pajak itu sendiri 

diantaranya yaitu (Mangoting, 1999):  

a. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan 

unsur biaya yang dapat dikurangi.  
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b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan 

pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk 

pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga 

perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.  

Lumbantoruan (1996 : 489) menjelaskan bahwa ada 

beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk 

meminimalkan beban pajak, diantaranya yaitu:  

a. Pergeseran pajak (tax shifting) adalah pemindahan 

atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak 

lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan 

pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban 

pajaknya.  

b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak 

sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian 

oleh pihak pembeli.  

c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang 

dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban 

pajak yang dikenakan terhadapnya.  

d. Penggelapan pajak (tax evasion) adalah 

penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh 

wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang 

berlaku. Penggelapan pajak (tax evasion) dilakukan dengan 
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cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak 

melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat 

memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.  

e. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) adalah usaha 

wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara 

menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat 

diterima oleh fiskus. Suandy (2008) menyebutkan 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) adalah rekayasa “tax 

affairs” yang masih tetap dalam bingkai peraturan 

perpajakan yang ada  

Zain (2007) menambahan cara lain untuk 

mengefisienkan beban pajak adalah melalui penghematan 

pajak (tax saving), yaitu suatu cara yang dilakukan oleh 

wajib pajak dalam mengelakkan utang pajaknya, dengan 

sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat 

dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi terlihat 

lebih kecil dan terhindar dari pengenaan PPh yang besar. 

Secara sepintas terlihat adanya kesamaan antara 

penghematan pajak dengan penghindaran pajak, tetapi 

secara teoritis kedua hal tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  
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1. Penghematan pajak adalah usaha memperkecil 

utang PPh yang tidak termasuk dalam ruang lingkup 

pemajakan. Dengan demikian, aparat perpajakan tidak dapat 

berbuat apa-apa karena penghematan pajak yang 

dilakukanoleh perusahaan sudah berada di luar ruang 

lingkup pemajakan.  

2. Penghindaran pajak adalah usaha memperkecil 

utang PPh dengan cara mengeksploitir celah-celah yang 

terdapat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan 

Mangoting (1999) menyimpulkan bahwa ada 

strategi-stretegi yang bisa diambil oleh wajib pajak, dalam 

penelitian ini adalah wajib pajak badan, dalam usahanya 

melakukan perencanaan pajak (tax planning) dengan tujuan 

meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Di antara 

strategi-strategi tersebut terdapat strategi yang legal maupun 

ilegal. Untuk strategi yang legal sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, bisanaya dilakukan 

dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam 

undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celah-

celah yang ada dalam undang-undang perpajakan. 
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2.1.3. Tax Avoidance 

Menurut Lyons “Tax avoidance is a term used to describe 

the legal arrangements of tax payer’s affairs so as to reduce his tax 

liability”. Penghindaran pajak adalah rekayasa ‘tax affairs’ yang 

masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). 

Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan 

yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan 

penuntutan secara hukum, meskipunpraktik penghindaran pajak ini 

akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. 

(Ngadiman dan Puspitasari ,2014).  

Menurut Anderson penghindaran pajak adalah cara 

mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-

undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui 

perencanaan pajak. Penghindaran pajak ini juga merupakan suatu 

proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi 

pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak 

bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan 

kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu 

negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar 

peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dapat disebut juga 

sebagai suatu perencanaan pajak (tax planning) (Zain, 2008: 50) 
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Menurut Ngadiman (1994), tax planning (tax avoidance) 

adalah proses pengambilan tax faktor yang relevan dan material non 

tax faktor untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan 

siapa (pihak mana) melakukan transaksi, operasi dan hubungan 

dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada tax 

events yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya 

tujuan usaha maupun lainnya. Tax planning (tax avoidance) ini 

dilakukan terhadap berbagai aspek perpajakan yang bersifat legal 

karena tujuannya adalah meminimalisasi beban dan pembayaran 

pajak atau maksimalisasi penghasilan setelah pajak. Ada tiga hal 

yang harus diperhatikan dalam suatu tax planning (tax avoidance) 

yaitu tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk 

akal, dan bukti-bukti pendukungnya memadai.  

Penelitian Hoque et al., (2011) menyebutkan beberapa cara 

penghindaran pajak yang di lakukan oleh perusahaan seperti . 

1) Menampakkan laba dari aktifitas operasional sebagai laba 

dari modal  sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak 

perusahaan tersebut . 

2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan 

operasional, dan  membebankan yang sama terhadap laba bersih 

sehingga mengurangi pajak utang pajak perusahaan. 
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3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis 

sehingga mengurangi laba bersih. 

4) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku 

dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.  

Dalam perencanaan pajak terdapat tindakan yang legal yaitu 

tax avoidance dan tindakan yang ilegal yaitu tax avasion. Dilihat 

dari sudut pandang ekonomi, tax avoidance, tax evasion, dan tax 

flight memiliki efek yang sama yaitu sama-sama merupakan 

tindakan menurunkan nilai laba dengan tujuan mengurangkan beban 

pajak (Kirchler et al, 2006). Namun dari sisi legal dan moral, hasil 

survey yang dilakukan  Kirchler et al (2006) menunjukan bahwa 

ketiga istilah tersebut memiliki makna dan tingkat keadilan yang 

berbeda.  

Tax avoidance merupakan bagian dari tax planning yang 

dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Tax 

avoidance secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali 

mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena 

dianggap memiliki konotasi yang negatif. Wang (2010) menyatakan 

tax avoidance adalah alat untuk melakukan tax saving dengan 

mengalihkan sumber daya yang seharusnya diberikan untuk negara 

kepada para pemegang saham agar nilai after tax perusahaan 

meningkat. Berbeda dengan tax evasion (penggelapan pajak), yang 
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merupakan usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan 

melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku tax 

evasion dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. 

Tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh sejumlah 

perusahaan di Indonesia dimaksudkan bukan untuk menggelapkan 

pajak, tapi lebih pada tujuan penghematan besarnya beban pajak 

yang dibayar oleh perusahaan dengan cara memanfaatkan celah 

pada peraturan perpajakan yang ada di Indonesia (Suandy, 2008) 

sejalan dengan Suandy (2008), Prebble et al (2012) menyatakan tax 

avoidance adalah tindakan mengambil keuntungan dengan 

memanfaatkan kelemahan hukum yang ada untuk mengecilkan 

pajak terutang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penghindaran pajak adalah 

usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban 

pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-

kelemahan peraturan perundang-undangan. Tindakan penghindaran 

pajak ini bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

Ada berbagai macam proksi yang digunakan dalam 

menentukan tax avoidance. Menurut Hanlon dan Hetzman (2010) 

merangkum berbagai pengukuran tax avoidance dari berbagai 

literature, yaitu effective tax rate (ETR), cash effective tax rate 

(CETR), long run effective tax rates, book-tax difference Manzon-
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Plezko, book-tax difference Desai Dharmapala (2006). Effective tax 

rate digunakan untuk merefleksikan perencanaan penghindaran 

pajak melalui perbedaan buku pajak (Chen et al, 2010) dan effective 

tax rate juga digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara 

perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank et al. 2009). Cash 

effective tax rate digunakan untuk merefleksikan baik perbedaan 

permanen dan temporer buku pajak, sedangkan ukuran Desai 

Dharmapala book-tax difference adalah nilai residual dari Manzon-

Plezko book-tax difference pada nilai total akrual sehingga book-tax 

difference dapat memberikan hasil bahwa adanya aktivitas 

perencanaan pajak dan manajemen laba dalam perusahaan. Model 

estimasi pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini 

menggunakan model cash effective tax rate (CETR) yang digunakan 

oleh (Dyreng, et al, 2010). Untuk menghitung CETR adalah dengan 

membagi pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak pada 

laporan arus kas perusahaan. Tingkat CETR yang meningkat atau 

naik mengidikasikan adanya penurunan atau berkurangnya tingkat 

penghindaran pajak (tax avoidance), sebaliknya jika CETR turun 

atau berkurang mengindikasikan adanya kenaikan atau peningkatan 

penghindaran pajak (tax avoidance). 
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Tabel 2. 1  

Tabel Pengukuran Penghindaran Pajak 

Metode Pengukuran Cara Perhitungan 

GAAP ETR 
 

Current ETR 
 

Cash ETR 
 

Long-run cash ETR 
 

ETR Differential Statutory ETR - GAAP ETR 

DTAX 

Error term from the following regression:  

ETR differential x Pre-tax book income=  

a + b x Control + e  

Total BTD 
Pre-tax income - ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) - ( NOLt  – 

NOLt-1 )) 

Temporary BTD Deferred tax expense / U.S.STR 

Abnormal Total BTD Residual from BTD/ TAi t = βTAit + βmi + eit  

Unrecognized Tax 

Benefits 
Disclosed amount post - FIN48  

Tax Shelter Activity Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter  

Marginal Tax Rate Simulated marginal tax rate 

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2010) 

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

Σ (𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑑)

Σ (𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒)
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2.1.4. Leverage 

Salah satu tolak ukur struktur modal perusahaan di tunjukkan 

oleh  leverage keuangan (Kim 1992, dalam Ari Christianti 2006). 

Arti harfiah dari  “ leverage” itu sendiri sebenarnya adalah kekuatan 

pengungkit, berasal dari kata “lever” yang berarti pengungkit. 

Sementara kita sudah mengartikan “leverage financial” sebagai 

penggunaan utang, dimana dana yang berasal dari utang mempunyai 

beban tetap yang berupa bunga. WBG telah mendefinisikan 

Leverage sebagai kemampuan dari komitmen finansial publik untuk 

menggerakkan modal privat dalam skala besar untuk investasi dalam 

proyek tertentu. Leverage operasi kadang-kadang diartikan sebagai 

leverage tahap pertama dan leverage keuangan sebagai tahap kedua. 

(Eugene F. Bringham & Joel F. Houston, 1999).  

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memenuji pembayaran semua kewajibannya, baik jangka pendek 

maupun kewajiban jangka panjang. Tingkat pengelolaan kewajiban 

(leverage) berkaitan dengan bagaimana perusahaan didanai, apakah 

perusahaan didanai lebih banyak menggunakan kewajiban atau 

modal yang berasal dari pemegang saham. Semakin tinggi tingkat 

leverage suatu perusahaan maka akan semakin besar pula agency 

cost. Dalam hal ini perusahaan akan cenderung mengungkapkan 

mengapa kondisi kewajiban mereka berada angka tersebut kepada 
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publik sehingga diharapkan investor cukup jelas mengetahui kondisi 

kewajiban perusahaan.  

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang 

menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap 

modal maupun asset perusahaan. Rasio leverage menggambarkan 

sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio 

leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. 

Menurut Irfan Fahmi (2012:62) rasio leverage adalah mengukur 

seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini dapat 

melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar 

dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. 

Tingkat rasio leverage yang besar menimbulkan keraguan 

akan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

usahanya di masa depan. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana 

yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk membiayai utang 

sehingga dana untuk beroperasi akan semakin berkurang. Kreditor 

pada umumnya lebih menyukai debt ratio yang rendah angka 

rasionya karena jika terjadi likuidasi, kerugian yang dialami kreditor 

dapat diminimalisir (Widyantari,2011:28) 

Financial leverage diukur dengan persentase dari total 

hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut 

juga Debt to Equity Ratio (DER). DER mencerminkan kemampuan 
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perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang 

ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan 

untuk membayar hutang. Selain itu DER juga dapat memberikan 

gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. 

Menurut Subramanyam dan Wild (2009) Capital Structure 

Measures for Solvency Analysis terbagi menjadi: 

1. Total Debt to Total Capital 

A comprehensive ratio is available to measure the relation between total 

debt and total capital. The total debt to total capital ratio also called 

total debt ratio is expressed as 

  Total Debt to Total Capital Ratio = Total debt

Total capital
 

 

2. Total Debt to Equity Capital 

Another measure of the relation of debt capital sources is the ratio of 

total debt to equity capital. The total debt to equity capital ratio is 

defined as : 

  Total Debt to Equity Ratio = Total debt

Shareholder′s equity
 

 

3. Long-Term Debt to Equity Capital 

The long-term debt to equity capital ratio measures the relation of long-

term debt to equity capital. A ratio in excess of 1:1 indicates greater 
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long-term debt financing compared to equity capital. This ratio is 

commonly referred to as the debt to equity ratio and it is computed as : 

 Long-Term Debt to Equity Capital Ratio = Long−term debt

Shareholder′sequity
 

4. Short-Term Debt to Total Debt 

The ratio of debt maturing in the short term relative to total debt is an 

important indicator of the short-run cash and financing needs of a 

company. Short-term debt, as opposed to long term or sinking fund 

requirements, is an indicator of enterprise reliance on short-term 

(primaly bank) financing. Short-term debt is usually subject to frequent 

changes in interest rates. 

Manfaat leverage ratio menurut kasmir (2014), yaitu: 

a. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban 

kepada pihak lainnya 

b. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga) 

c. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva 

tetap dengan modal 

d. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang 

e. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang 

f. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada 

terdapat sekian kalinya modal sendiri 
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Menurut Richardson dan Lanis (2007), perusahaan lebih banyak 

mengambil keputusan untuk melakukan pembiayaan dengan hutang 

daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas. Hal tersebut dikarenakan 

pembiayaan dengan hutang akan menimbulkan beban bunga yang dapat 

mengurangi beban pajak, sementara dividen tidak mengurangi beban pajak. 

Dengan tingkat bunga yang lebih tinggi maka laba sebelum pajak menjadi 

lebih kecil, laba sebelum pajak yang kecil menjadikan beban pajak yang 

dibayarkan menjadi lebih sedikit dan membuat cash effective tax rate yang 

lebih rendah. 

2.1.5. Profitability 

Menurut StandarAkuntansi Keuangan (2009), indikator 

kinereja perusahaan terutama profitabilias diperlukan untuk menilai 

perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di 

masa depan. Prospek yang bagus akan menarik minat investor untuk 

berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga diperlukan pengungkapan 

yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan. Rasio profitabilitas 

menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola 

kekayaan perusahan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Hal ini 

berarti bahwa rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset maupun modal 

perusahan (Sjahrial dan Purba, 2011:40)  

Profitabilitas menurut K.R.Subramanyam (2010:09), “ringkasan 

hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan 

Pengaruh Leverage..., Bella Irwansyah Putra, Ak.-IBS, 2017



 

  Indonesia Banking School 

36 

dalam istilah keuangan”. Sementara itu, menurut G. Sugiyarso dan F. 

Winarni (2005:118) “profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun 

modal sendiri”. Menurut Greuning (2005:29) “profitabilitas adalah suatu 

indikasi atas bagaimana margin laba suatu perusahaan berhubungan dengan 

penjualan, modal rata-rata, dan ekuitas saham biasa rata-rata”. 

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba sebeesar-

besarnya. Rasio profitabilitas dapat melihat kinerja keuangan perusahaan. 

Menurut Kasmir (2008:196), “ Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan ”. Rasio ini 

juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. 

Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan 

investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat 

efesiensi suatu perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada 

perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Perusahaan 

yang menghasilkan profit tinggi akan membuka lini atau cabang yang baru, 

kemudian cenderung memperbesar investasi atau membuka investasi baru 

terkait dengan perusahaan induknya. 

Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari 

penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahan. Semakin tinggi 

rasio profitabilitas, berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan 

memperoleh laba. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam 

mengukur profitabilitas, antara lain : 
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1) Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM)  merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak 

dengan penjualan bersih. Rasio NPM mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dalam tingkat penjualan. Semakin tinggi 

NPM menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang 

tinggi pula pada tingkat penjualan tertentu. Untuk menghitung net profit 

margin, yaitu sebagai berikut 

Net Profit Margin         =          𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

 

2) Return On Asset (ROA) 

Return On Asset  (ROA) merupakan asset yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba terhadap total asset setelah dikurangi beban 

bunga dan pajak. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba di masa lalu. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja 

perusahaan akan semakin baik karena tingkat pengembalian investasi 

(return) yang semakin besar. 

Return on Assets (ROA)      =         𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑥 100% 

3) Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. ROE merupakan rasio 

laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri yang dipergunakan untuk 
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mengukur kemampuan laba yang tersedia bagi pemegang saham. Rumus 

untuk mencari Return on Equity (ROE) dapat digunakan sebagai berikut: 

Return on Equity (ROE)      =         
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100% 

4) Earnings per Share 

Rasio earning per share merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang 

rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang 

saham, sebaliknya rasio yang tinggi berarti kesejahteraan pemegang saham 

meningkat. Rumus untuk mencari rasio earning per share adalah sebagai 

berikut: 

Earning per Share (EPS)    =   
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘−𝐷𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas 

perusahaan dengan menggunakan ROA, karena ROA menunjukkann 

efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun 

dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan 

dalam mengelola aset. Semakin tinggi ROA maka akan memberikan efek 

terhadap penjualan saham, artinya laba perusahaan akan meningkat. Walsh 

(2003) mengatakan return on asset merupakan rasio yang mengukur 

seberapa baik manajemen menggunakan semua aktiva untuk menghasilkan 

surplus operasi. Return on total asset dipilih untuk menghitung profitabilitas 

karena dianggap paling menggambarkan profitabilitas perusahaan. Sebagai 
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contoh, tanpa return on asset yang baik perusahaan tidak akan memiliki 

return on equity yang baik pula. 

2.1.6. Ukuran Perusahaan ( Size )  

Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan besar 

memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan 

kecil, Jensesn dan Meckling (1976). Sebagai upaya untuk 

mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan besar mungkin 

akan berusaha untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak. 

Pengungkapan informasi yang lebih banyak dilakukan karena 

perusahaan besar merupakan entitas yang banyak disorot oleh pasar 

maupun publik secara umum. Pengungkapan informasi yang lebih 

banyak merupakan salah satu upaya perusahaan untu mewujudkan 

akuntabilitas publik. 

Machfoedz menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah 

suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi 

perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva 

atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat 

penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya 

dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), 

perusahaan menengah (medium firm), dan perusahaan kecil (small 

firm).Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total asset 

perusahaan. Semakin besar total asset maka menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif 

Pengaruh Leverage..., Bella Irwansyah Putra, Ak.-IBS, 2017



 

  Indonesia Banking School 

40 

panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih 

stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan 

dengan perusahaan dengan total asset yang kecil (Ngadiman dan 

Puspitasari, 2014). 

Diduga bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi besaran 

pengelolaan laba perusahaan, Siregar dan Utama (2005). Ukuran 

perusahaan dapat diukur dengan proksi total aktiva, penjualan, dan 

kapitalisasi pasar. Semakin besar aktiva maka semakin banyak 

modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin 

banyak perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka 

semakin dikenal oleh masyarakat, Sudarmadji dan Sularto (2007). 

Namun dari ketiga proksi tersebut, total aktiva dianggap lebih relatif 

lebih stabil dibanding dengan proksi yang lain dalam mengukur 

ukuran perusahaan. 

Menurut Siregar dan Utama (2005), semakin besar ukuran 

perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam 

mengambil keputusan sehubungan dengan investasi saham yang 

ditanamkan dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Oleh 

karena itu, kualitas laporan keuangan harus reliabel, terbebas dari 

manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia. 

Terutama yang berkaitan dengan minimalisasi laba untuk 

meminimalkan pendapatan kena pajak, sehingga pembayaran pajak 
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juga kecil. Ukuran perusahaan dapat diformulasikan sebagai berikut 

(Richardson dan Lanis, 2007) : 

 Rumus: Ukuran perusahaan = Ln (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡) 

2.1.7. Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham 

perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, 

bank , dana pensiun,dan investment banking (Veronica dan Utama, 

2005). Menurut Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) biasanya 

institusi menyerahkan tanggung jawab kepada devisi tertentu untuk 

mengelola investasi perushaaan. Keberadaan institusi yang 

memantau secara profesional perkembangan investasinya 

menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen 

sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan. 

Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti 

perusahaan efek, perusahaan asuransi, perbankan,perusahaan 

investasi, dana pensiun, dan kepemilikan institusi lain akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap 

kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili sumber 

kekuasaan (source of power) yang dapat digunakan untuk 

mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen 

(Kartikawati, 2009). 
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Investor instiusional berperan aktif dalam meningkatkan tata 

kelola perusahaan. Proporsi yang lebih besar dari kepemilikan 

saham mereka di perusahaan tertentu, baik domestik maupun 

internasionla semakin memperkuat mereka dalam mempengaruhi 

keputusan manajemen, Sabli dan Md Noor (2012). 

Kemampuan investor institusional untuk mengawasi 

manajemen telat banyak dinyatakan oleh beberapa peneliti. Murni 

dan Adriana (2007), menyatakan bahwa investor institusional 

berperan sebagai pengawas melalui investasinya. Jika investor 

institusional tidak puas dengan kinerja manajemen, maka mereka 

dapat menjual sahamnya. Seperti yang dijelaskan oleh Boediono 

(2005), persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat 

mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak 

menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan 

pihak manajemen. 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2. 2  

Penelitian-Penelitian Terdahulu 

 

NO 
Nama 

Peneliti 
Judul Variabel hasil 

1 

Teguh, 

Yessi & 

Rusli 

(2015) 

Pengaruh ROA, 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, 

Kompensasi Rugi 

Fiskal dan 

Kepemilikan 

Institusi Terhdap 

Penghindaran Pajak 

dependen: tax 

avoidance 

independen: ROA, 

Leverage, ukuran 

perusahaan, 

kompensasi rugi 

fiskal dan 

kepemilikan 

institusi  

ROA berpengaruh positif 

signifikan; leverage 

berpengaruh positif 

signifikan; ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

signifikan;  

2 
Akbar Hadi 

(2015) 

Pengaruh 

ROA,Leverage, 

Corporate 

Governance, dan 

Karakter Eksekutif 

dependen: tax 

avoidance 

independen: 

ROA,leverage, 

corporate 

ROA berpengaruh positif 

tidak signifikan; Leverage 

berpengaruh negatif 

signifikan; karakter eksekutif 

berpengaruh positif tidak 

signifikan. 
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Terhadap tax 

Avoidance 

governance, dan 

karakter eksekutif 

3 

Cahyaning, 

M.Abdul, 

Mujiyanti 

(2015) 

Pengaruh ROA, 

Karakter Eksekutif, 

GCG Terhadap Tax 

Avoidance 

dependen: tax 

avoidance 

independen: ROA, 

karakter eksekutif, 

dan GCG 

ROA berpengaruh negatif 

signifikan; karakter eksekutif 

berpengaruh positif signifikan 

4 

Calvin & I 

made 

(2015) 

Pengaruh Karakter 

Eksekutif, Komite 

Audit, Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, dan Sales 

Growth pada Tax 

Avoidance 

dependen: tax 

avoidance 

independen: 

karakter eksekutif, 

komite audit, 

ukuran perusahaan, 

leverage, dan sales 

growth 

karakter eksekutif 

berpengaruh positif; ukuran 

perusahaan berpengaruh 

positif; leverge berpengaruh 

negatif 

5 

Sanjay 

Gupta and 

Kaye 

Newberry 

(1997) 

Determinants of the 

Variability in 

Corporate Effective 

Tax Rates: Evidence 

from Longitudinal 

Data 

dependen: effective 

tax rate  

independen: Size, 

Leverage, Capital 

Intensity, inventory 

intensity dan ROA 

Size berpengaruh positif dan 

signifikan sedangkan ROA 

dan leverage berpengaruh 

signifikan negatif  
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6 

Chek 

Derasid, 

Hao Zhang 

(2003) 

Effective Tax Rates 

and The “Industrial 

Policy” Hypothesis: 

evidence from 

Malaysia 

dependen: Effective 

Tax Rates 

independen:  sektor 

perusahaan, size, 

leverage, capital 

industry, inventory  

intensity, ROA, dan 

marketbook 

Size, leverage, ROA 

berpengaruh signifikan 

kearah negatif 

7 

Rizka 

Oktagani 

(2015) 

Analisa Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi Tax 

Avoidance 

dependen: tax 

avoidance 

independen: ROA, 

leverage, size 

company, 

kompensasi rugi 

fiskal 

ROA berpengaruh; ukuran 

perusahaan berpengaruh; 

leverage tidak berpengaruh 

8 

Stella & 

Elisa 

(2014) 

Pengaruh Karakter 

Eksekutif dan 

Koneksi Politik 

Terhadap Tax 

Avoidance 

dependen: tax 

avoidance 

independen: 

karakter eksekutif 

dan koneksi politik 

karakter eksekutif 

berpengaruh negatif 
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9 

Grant 

Richardson 

dan Roman 

Lanis 

(2007) 

Determinants of the 

Variability in 

Corporate Cash 

Effective Tax Rates 

and tax reform: 

Evidence from 

Australia 

dependen: Cash 

Effectife Tax Rate  

Independen: firm 

size, capital 

structure, Leverage, 

and asset mix 

Ukuran perusahaan dan 

leverage berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap cash 

effective tax rate 

10 

Scott, 

Michelle & 

Edward 

(2009) 

The Effects of 

Executive on 

Corporate Tax 

Avoidance 

dependen: tax 

avoidance 

independen: 

karakter eksekutif 

eksekutif perusahaan 

memiliki pengaruh terhadap 

tingkat tax avoidance 

11 

Kurniasih 

& Sari 

(2013) 

Pengaruh Return On 

Assets, Leverage, 

Corporate 

Governance, Ukuran 

Perusahaan dan 

Kompensasi Rugi 

Fiskal pada Tax 

Avoidance 

Dependen : Tax 

Avoidance 

Independen : ROA, 

leverage, corporate 

gorvernance, 

ukuran perusahaan, 

dan kompensasi 

rugi fiskal 

 Return on Assets (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. 
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12 

Darmawan 

& Sukartha 

(2014) 

Pengaruh Penerapan 

Corporate 

Governance, 

Leverage, Return on 

Assets, dan Ukuran 

Perusahaan pada 

Penghindaran Pajak 

Dependen : 

Penghindaran Pajak 

Independen : 

corporate 

governance, 

leverage, return on 

assets (ROA), dan 

ukuran perusahaan 

Terdapat pengaruh antara 

Corporate Governance, 

ROA, dan ukuran perusahaan 

dengan penghindaran pajak. 

Variabel leverage tidak 

menunjukkan pengaruh pada 

penghindaran pajak. 

13 

Cahyono, 

Andini, & 

Raharjo 

(2016) 

Pengaruh komite 

audit, kepemilikan 

institusional, dewan 

komisaris, ukuran 

perusahaan(size), 

leverage (DER), dan 

profitabilitas (ROA) 

terhadap 

penghindaran pajak 

(tax avoidance )  

dependen : Tax 

Avoidance 

independen : komite 

audit, kepemilikan 

institusional, 

proporsi dewan 

komisaris, ukuran 

perusahaan (size), 

leverage(DER), 

profitabilitas (ROA) 

komite audit, kepemilikan 

institusional dan ukuran 

perusahaan (size) 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance sedangkan 

leverage(DER), profitabiltas 

(ROA), dan proporsi dewan 

komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

Sumber: Hasil olahan penulis 
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2.3 Kerangka Hipotesis 

 Penelitian ini menguji pengaruh leverage, profitability, ukuran 

perusahaan, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak 

(tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan. Kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini akan ditunjukkan oleh gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian 

Sumber: Olahan Penulis 

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang diduga mempengaruhi 

satu variabel yang akan ditetapkan berdasarkan pengembangan hipotesis yang akan 

dilakukan dengan mengacu pada landasan teori yang ada dari penelitian 

sebelumnya. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan alat statistik yang 

telah ditetapkan. 

 Tax Avoidance (Y) 
 

Kepemilikan 

Institusional 

 

PROFITABILITY 

Ukuran Perusahaan 

LEVERAGE 

Variabel Dependen Variabel Independen 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

 Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang dikumpulkan (Arikunto, 

2002). Berdasarkan landasan teori diatas, maka dalam penelitian ini diajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

2.4.1 Pengaruh Leverage terhadapa Tax Avoidance 

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan 

antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio leverage 

menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio 

leverage juga menunjukan risiko yang dihadapi perusahaan (Wirna Yola Gusti, 

2013). Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) membuktikan bahwa Leverage (DER) 

tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Kurniasih dan Sari (2013: 65) 

melakukan penelitian mengenai pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. 

Hasilnya, leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran 

pajak. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Richardson dan Lanis 

(2007) yang menyatakan bahwa “ETRs have a significant negative association 

witih capital structure for leverage” (Richardson dan Lanis, 2007: 702). Dari 

penjelasan ini maka ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut : 

H1: Leverage  berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance 

2.4.2 Pengaruh Profitability terhadap Tax Avoidance 

 Profitabillitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola 

kekayaan perusahaan yang ditujukan oleh laba yang dihasilkan, Sudarmadji dan 
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Sularto (2007). Profitabilitas dalam bentuk bersih dialokasikan untuk 

mensejahterakan pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba 

ditahan, Nuringsih (2010). Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan 

adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat 

mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba 

mengakibatkan jumlah pajak yang  harus dibayar juga semakin tinggi. Atau dapat 

dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan tax avoidance. 

 Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba, Guna dan Herawaty 

(2010). Suwito dan Herawaty (2005) membuktikan variabel independen, 

profitabiltas perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. 

Mukhatob (2007) dalam penelitiannya membuktikan bahwa semakin besar 

perusahaan dan semakin profitable perusahaan, makan perusahaan akan memiliki 

pengendalian internal dan administrasi yang lebih baik sehingga kewajiban 

pembayaran, pelaporan, pengungkapan pembukuan dan objektivitas pelaporan 

relatif lebih handal. Pengujian terhadap ROA oleh Aji dan Farahmita (2010) 

mengindikasikan bahwa profitabilitas di tahun sebelumnya berpengaruh negatif 

terhadap praktek perataan laba. Perataan laba merupakan salah satu mekanisme 

untuk melakukan manajemen laba. Dan salah satu motivasi manajemen laba adalah 

pengurangan pajak. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H2: Profitability  berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance 
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2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance 

 Pada dasarnya perusahaan yang besar selalu memperoleh laba yang besar. 

Laba yang besar akan menarik perhatian pemerintah untuk dikenakan pjajak yang 

sesuai, Asfiyati (2012). Secara logika, tarif pajak yang besar akan semakin 

memperbesar jumlah pajak yang dibayar, sehingga akan semakin mendororng 

perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Seperti yang 

diungkapkan oleh Rego (2003), bahwa perusahaan yang besar akan semakin 

kompleks transaksinya sehingga akan semakin memanfaatkan celah untuk 

melakukan tindakan tax avoidance. Sabli dan Md Noor (2012) membuktikan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tax planning, 

sedangkan hasil penelitian Pohan (2009) membuktikan bahwa size perusahaan 

berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Asfiyati (2012) membuktikan bahwa 

size perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap tindakan tax avoidance. 

Maka, dapat ditarik kesimpulan : 

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance  

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance 

 Kepemilikan Institusional merupakan salah satu yang juga dapat digunakan 

untuk mengurangi agency conflict. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan 

institusional tinggi umumnya lebih agresif dalam minimalisasi pajak. Pohan (2009) 

menemukan  bukti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

tindakan tax avoidance. Khurana dan Moser (2009) mengungkapkan bahwa 

perusahaan dengan kepemilikan institusi yanng besar dikaitkan dengan tingkat 

agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitiannya 
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membutkikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif 

terhadap tax avoidance. Annisa (2011), membuktikan kepemilikan instutsional 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Kholbadalov (2012) 

membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap hubungan natara tax avoidance dan biaya hutang. Dari 

penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :  

H4: Proporsi Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap 

Tax Avoidance 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk menguji apakah proporsi kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance). Obyek yang menjadi bahan penelitian adalah 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode tahun 2013 sampai dengan 2015. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan 

laporan keuangan pada periode tahun 2013 hingga 2015, pemilihan periode 2013 

hingga 2015 dikarenakan untuk meneliti perusahaan manufaktur dengan tahun 

terbaru. Model sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Purposive sampling  adalah salah satu teknik pengambilan sampel dalam 

non probability sampling dimana informasi yang dikumpulkan dari target atau 

kelompok tertentu dengan beberapa dasar atau pertimbangan tertentu (Sekaran dan 

Bougie, 2013). Nonprobability sampling menurut Sekaran dan Bougie (2013) 

adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang bagi setiap 

unsur dalam populasi untuk dipilih menjadi subyek sampel. Kriteria untuk 

pemilihan sampel pada penelitian ini adalah: 
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1. Perusahaan yang tergolong dalam perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi di Indonesia dan mempublikasikan dengan lengkap 

laporan keuangan dan laporan auditan selama periode tahun 2013 sampai 

tahun 2015 secara berturut-turut. 

2. Perusahaan yang tidak pernah keluar bursa (delisting) di BEI terhitung 

mulai tanggal 1 januari 2013 hingga 31 Desember 2015. 

3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan 

keuangannya. 

4. Semua data yang dibutuhkan dalam perhitungan variabel-variabel pada 

penelitian ini tersedia. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang sudah ada dan tidak perlu dikumpulkan lagi oleh peneliti (Sekaran 

dan Bougie, 2013). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari hasil pengamatan Laporan Tahunan perusahaan manufaktur industri barang 

konsumsi yang terdaftar pada tahun pengamatan 2013 sampai 2015 melalui website 

BEI (www.idx.co.id). 

3.4. Operasionalisasi Variabel 

Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dalam 

penelitian ini memiliki lima variabel yang terlibat, yaitu: 

a. Variabel Dependen (Y) : Penghindaran Pajak (tax avoidance) 

b. Variabel Independen (X) : 
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1. Leverage (X1) 

2.  Profitability (X2) 

3. Ukuran Perusahaan (X3) 

4. Proporsi Kepemilikan Institusional (X4) 

Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

perlu dilakukan untuk menguji dan menganalisis hipotesis. Definisi operasional 

variabel  terikat dan bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel terikat yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tax avoidance (CETR). 

3.4.1.1. Penghindaran Pajak (tax avoidance) 

Penghindaran pajak (tax avoidance) digunakan 

dalam penelitian ini sebagai variabel dependen. Dalam 

penelitian ini penghindaran pajak (tax avoidance) 

diproksikan dengan cash effective tax rate. Menurut Dyreng 

at al (2010) cash effective tax rate perusahaan yaitu kas yang 

dikeluarkan untuk pembayaran pajak dibagi dengan laba 

sebelum pajak. Tingkat cash effective tax rate yang 

meningkat atau naik mengindikasikan adanya penurunan 

tingkat penghindaran pajak (tax avoidance), sebaliknya jika 

cash effective tax rate turun mengindikasikan adanya 
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kenaikan penghindaran pajak (tax avoidance), cash effective 

tax rate diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan 

perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan 

menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. 

rumus untuk menghitung Cash Effective Tax Rate (Dyreng 

et al., 2010) adalah sebagai berikut: 

𝐶𝑎𝑠ℎ ETR =  
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain :  

1. Leverage  

2. Profitabilitas 

3. Ukuran perusahaan 

4. Proporsi Kepemilikan Institusional 

3.4.2.1 Leverage (DER) 

Leverage merupakan rasio keuangan yang mengacu 

pada jumlah pendanaan utang dalam struktur modal suatu 

perusahaan (Subramanyam dan Wild, 2010). Salah satu cara 

untuk mengukur leverage dengan debt ratio. Formula yang 
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digunakan dalam menghitung debt ratio (Kieso, 2013), 

yaitu: 

Debt Ratio : 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

3.4.2.2. Profitabilitas (ROA) 

Menurut Kieso (2013) profitabilitas diartikan sebagai 

rasio untuk mengukur keberhasilan pendapatan atau 

operasional perusahaan untuk jangka waktu tertentu. 

Pengukuran profitabilitas menggunakan return on asset 

(ROA). ROA dalam penelitian ini  diukur menggunakan laba 

bersih sebelum pajak, kemudian membandingkannya dengan 

total aset perusahaan. Return on asset (ROA) merupakan 

salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan 

profitabilitas suatu perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 

2014). Formula yang digunakan dalam menghitung ROA 

(Ross et al., 2009), yaitu: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

3.4.2.3 Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran mengenai 

besar kecilnya suatu perusahaan. Dalam mengklsifikasikan 

ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dinyatakan dengan 
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total aktiva atau total aset yang dimiliki oleh perusahaan 

sampel yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan 

akhir periode yang telah diaudit. Aset dinilai memiliki 

tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan (Maria dan 

Kurniasih, 2013) Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan Ln (natural logaritma) total asset yang di 

rumuskan sebagai berikut (Richardson dan Lanis, 2007): 

𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒 = Ln (Total Asset) 

3.4.2.4 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan managerial adalah pemegang saham 

dari pihak managemen yang secara aktif ikut dalam 

pengambilan keputusan perusahaan (Hatta 2002) dalam 

Dewi (2008). Dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan indikator persentase jumlah saham yang 

dimiliki insitusi dari seluruh modal saham yang beredar 

 Kepemilikan Institusional :  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
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Tabel 3. 1 

 Ringkasan Pengukuran Variabel 

 

Variabel  Deskripsi Variabel Pengukuran Skala 

Dependen       

1 penghindaran 

pajak 

(CETR) 

Perhitungan kas tarif 

pajak efektif perusahaan 

sampel 

𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

 

Rasio 

 

 

Independen   
  

 

2 

 

Kepemilikan 

Institusional 

(INSTOW) 

 

Persentase jumlah 

kepemilikan saham 

institusional dari seluruh 

saham yang beredar  

 

  

 

 

 

Rasio 

 
3 Ukuran 

perusahaan 

(LNTA) 

Ukuran suatu perusahaan 

yang dilihat dari jumlah 

seluruh aset yang dimiliki 

suatu perusahaan 

Ln (Total Asset) 

 

 

Rasio 

 
4 Leverage 

(DER) 

penggunaan sumber dana 

yang memiliki biaya 

keuangan tetap 

 

  

 

Rasio 

 
5 Profitabilitas 

(ROA) 

jumlah laba yang 

dihasilkan dari total aset 

yang dimiliki perusahaan 
 

 

Rasio 

 
Sumber : Hasil olahan penulis 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥

total aset
 

Pengaruh Leverage..., Bella Irwansyah Putra, Ak.-IBS, 2017



60 
 

  Indonesia Banking School 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) 

metode, yaitu: 

1. Metode Kepustakaan 

Dengan menggunakan metode kepustakaan penulis mengumpulkan 

berbagai informasi dan data yang terkait dengan materi penelitian dengan 

mempelajari berbagai jurnal dan buku. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan dengan melakukan pengumpulan data yang sudah 

tersedia atau terdokumentasi, berupa annual report perusahaan manufaktur 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2013, 2014, 2015 yang 

dipublikasikan BEI melalui media internet yaitu www.idx.co.id  

 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Analisis Statisik Deskriptif 

 Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan nilai 

minimum (Ghazali, 2009). Tujuan analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana 

variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Program 

Eviews9 digunakan untuk melakukan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, 

metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu data yang 

dianalisis dan diolah dalam bentuk angka-angka matematis. 
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3.6.2. Analisis Persamaan Regresi 

 Model regresi berganda merupakan model regresi dengan lebih dari satu 

variabel penjelas (Gujarati, 2006). Disebut berganda karena banyaknya faktor 

(variabel) yang mungkin mempengaruhi variabel tak bebas. Analisis regresi 

berganda merupakan analisis regresi bersyarat, dimana syaratnya adalah bahwa 

nilai-nilai variabel penjelas telah ditetapkan sebelumnya atau tertentu, dan kita 

memperoleh nilai rata-rata dari Y untuk nilai variabel-variabel X yang tertentu 

(Gujarati, 2006). Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk 

melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial. Model yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah: 

CETRit = α0 + β1DERi,t + β2ROAi,t + β3SIZEi,t + β4INSTOWi,t + e 

Keterangan: 

CETR  = tax avoidance yang diukur dengan menggunakan proksi CETR 

α0  = konstanta 

β1, β2, β3, β4 = koefisien regresi 

INSTOWi,t  = Kepemilikan institusional 

SIZEi,t  = ukuran perusahaan 

DERi,t  = leverage 
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ROAi,t  = profitabilitas 

e  = error 

3.6.3 Analisis Regresi Data Panel 

 Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data seksi silang  

(Winarno W. W., 2011). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, 

merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri 

atas beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali 

masing-masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno W. W., 

2011). Dilanjutkan oleh Nachrowi & Usman (2006:311) analisis regresi data panel 

memiliki tiga macam model, yaitu : Ordinary Least Square (OLS) , Fixed Effect 

Model (MET), dan Random Effect Model (MER). Menurut Nachrowi & Usman 

(2006:311) dalam analisis data panel digunakan dua uji, yaitu : 

1. Uji Chow 

 Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan keputusan 

atas hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik 

log likelihood ratio (uji LR).  Berikut hipotesis yang digunakan (Widarjono, 2009): 

Ho = Menggunakan model Common Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

 Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai Cash Effective Tax Rates 

pada cross section Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai Cash Effective 
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Tax Rates pada cross section Chi Square < 0,05.Maka dapat diambil kesimpulan, 

bahwa Ho ditolak maka model fixed effect lebih baik dari pada common effect. 

2. Uji Hausman 

  Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui 

perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu 

diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis yang digunakan 

oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah: 

Ho = Menggunakan model Random Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

 Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai Cash Effective Tax 

Rates pada Cross Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai Cash 

Effective Tax Rates pada Cross Section Random < 0,05.Maka dapat diambil 

kesimpulan, jika Ho ditolak maka model fixed effect lebih baik daripada random 

effect, begitu juga sebaliknya 

 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi menurut Ghazali (2013) yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal dan juga harus bebas dari asumsi klasik 

(heterokesdastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi). 
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3.6.4.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan 

memiliki distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistik parametrik. 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu melalui Histogram 

Residual dan uji Jarque-Bera (Widarjono, 2009). Uji normalitas di dalam penelitian 

ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, dimana hipotesis yang akan diuji yaitu 

(Winarno W. W., 2011): 

- H0 = Nilai uji berdistribusi normal 

- Ha = Nilai uji tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05 

- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05 

 

3.6.4.2 Uji Heteroskesdastisitas 

Uji heteroskesdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (Ghozali, 2013;139). Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang  lain tetap, maka tidak terjadi heteroskesdastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji grafik plot dan uji statistik. Uji 

statistik Glejser dipilih karena lebih dapat menjamin keakuratan hasil dibandingkan 

dengan uji grafik plot yang dapat menimbulkan bias. Uji Glejser dilakukan dengan 

meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolute residualnya (Gujarati, 2007). 

Interpretasi heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat signifikansi Cash 
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Effective Tax Rates terhadap nilai absolute residual. Gangguan heteroskedastisitas 

terjadi jika terdapat pengaruh yang signifikan antara Cash Effective Tax Rates 

terhadap absolute residualnya. Apabila tingkat probabilitas signifikansi Cash 

Effective Tax Rates < 0.05, maka dapat dikatakan mengandung heteroskedastisitas. 

 

3.6.4.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji kondisi adanya hubungan 

linier antar variabel independen. Multikolinieritas tidak akan terjadi pada 

persamaan regresi yang sederhana (yang terjadi atas satu variabel dependen dan 

satu variabel independen) (Winarno, 2011). Identifikasi terdapat gejala 

multikolinieritas dapat diketahui apabila nilai koefisien determinasi dan koefisien 

korelasi yang tinggi.  

 Menurut Mulyono (2006:264) pada umumnya hubungan antara variabel 

bebas adalah tidak sempurna, sehingga jika hal ini terjadi maka varians dan deviasi 

standar akan lebih besar dibanding jika tidak ada multikolinearitas sama sekali. 

Dilanjutkan Mulyono (2006) akibat selanjutnya, statistika t cenderung makin kecil 

atau koefisien regresi cenderung tidak signifikan berbeda dari nol. 

 Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antar variabel 

independen Gujarati, (2007:67). Indikator terjadinya multikolinearitas (Gujarati, 

2007:87) yaitu : 

1. 𝑅2 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan 

2. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variael penjelas 
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Dengan melakukan analisa correlation matrix dapat diketahui hubungan antara 

dua atau lebih variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi satu 

variabel independen lain. Jika hasil analisa correlation matrix antar variabel yang 

memiliki korelasi sebesar 0.85, maka model tersebut mengandung unsur 

multikolinearitas. Jika korelasi yang dihasilkan dibawah 0.85, maka model 

tersebut lolos uji multikolinearitas. 

3.6.4.4 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (Ghazali, 2013;110). Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi 

dalam model regresi linier bisa dilakukan dengan pendeteksian dengan percobaan 

Durbin – Watson (Uji DW) pengambilan keputusan dapat dilihat melalui tabel 

autokorelasi berikut ini. 

Gambar 3.1  Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

 

Sumber : Sarwoko, 2005;143 

- tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model apabila D-W stat berada 

pada nilai = du ≥ DW ≤ 4-du 
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- Terdapat masalah autokorelasi  didalam model apabila D-W stat berada 

pada nilai = du ≤ DW ≥ 4-d 

3.7 Uji Hipotesis 

3.7.1 Uji Determinasi (R2) 

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen. Nilai Adjusted R2 akan selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin 

mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk 

menjelaskan pengaruhnya kepada variabel denpenden. Adjusted R2 menyatakan 

proporsi atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh 

sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011: 4.8).  

3.7.2 Uji Statistik t 

Uji t ditunjukan untuk menghitung koefisien regresi secara individu 

(Nachrowi dan Usman, 2006). Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen (Ghozali, 2011). Dimana variabel independennya adalah 

karateristik eksekutif, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Sedangkan 

variabel dependennya adalah penghindaran pajak (tax avoidance). Untuk pengujian 

yang ditetapkan adalah sebesar 5% dimana kriteria probability akan dijelaskan 

melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007): 

- Jika probability ≤  α maka berpengaruh 

- Jika probability ≥ α maka tidak berpengaruh 

Pengaruh Leverage..., Bella Irwansyah Putra, Ak.-IBS, 2017



68 
 

  Indonesia Banking School 

- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif 

- Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini berisi uraian proses pengolahan data dan analisa atas hasil olahan 

data tersebut. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor 

manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar dan telah go public di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2015. BEI dipilih sebagai sumber data 

utama karena BEI merupakan pasar saham terbesar dan paling utama di  Indonesia. 

Pemilihan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut merupakan tabel yang 

menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini. 
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Tabel 4. 1  

Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Jumlah perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang listed di Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2013-2015 
42 

Jumlah perusahaan dengan data tidak memenuhi kriteria, seperti tidak listing 

pada tahun 2013-2015, perusahaan yang di delisting, tidak menyajikan mata 

uang dalam bentuk rupiah 

(5) 

Jumlah perusahaaan yang memiliki data tidak lengkap selama periode 2013 – 

2015 
(3) 

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian 34 

Total Observasi (3 tahun) 102 

Outliers (22) 

Total Observasi dalam penelitian 80 

Sumber: www.idx.co.id  , data diolah oleh penuliS 

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat adanya outliers sebanyak 22 data. Outliers 

adalah data yang memiliki karakteristik unik, seperti memiliki penyimpangan yang 

berbeda jauh jika dibandingkan dengan observasi lainnya. Hal ini menyebabkan 

model penelitian menjadi kurang baik, sehingga harus dikeluarkan. Berdasarkan 

tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 34 sampel perusahaan manufaktur industri 

barang konsumsi yang dijadikan data penelitian, berikut ini nama–nama perusahaan 

yang digunakan sebagai sampel: 
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Tabel 4. 2  

Perusahaan Sampel 

No 
Kode 

Saham Nama Perusahaan 

Tahun 

Listing 

1 ADES Akasha Wira International Tbk, PT 1994 

2 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT 1997 

3 ALTO Tri Banyan Tirta, PT 2012 

4 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT 1996 

5 DLTA Delta Djakarta Tbk, PT 1984 

6 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 1994 

7 GGRM Gudang Garam Tbk 1990 

8 HMSP Handjaya Mandala Sampoerna Tbk 1990 

9 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbl, PT 2010 

10 INAF Indofama (Persero) Tbk 2001 

11 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk, PT 1994 

12 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 2001 

13 KICI PT Kedaung Indah Can Tbk 1993 

14 KLBF Kalbe Farma Tbk 1991 

15 LMPI PT Langgeng Makmur Industry Tbk 1994 

16 MBTO Martina Berto Tbk 2011 

17 MERK Merck Indonesia Tbk 1981 

18 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk, PT 1994 
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19 MRAT Mustika Ratu Tbk 1995 

20 MYOR Mayora Indah Tbk, PT 1990 

21 PSDN Prashida Aneka Niaga Tbk, PT 1994 

22 PYFA Pridam Farma Tbk 2001 

23 RMBA Bentoel International Investama Tbk 1990 

24 ROTI Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT 2010 

25 SCPI Merck Sharp Dohme Pharma Tbk 1990 

26 SKBM Sekar Bumi Tbk, PT 2012 

27 SKLT Sekar Laut Tbk, PT 1993 

28 SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 1983 

29 STTP Siantar Top Tbk, PT  1996 

30 TCID Mandom Indonesia Tbk 1993 

31 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 1994 

32 ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, PT 1990 

33 UNVR Unilever Indonesia Tbk 1982 

34 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk 2012 

Sumber: hasil olahan penulis 

4.2. Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

atas variabel-variabel independen yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran 

statistik yang digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), nilai maksimum 

(max.), nilai minimum (min.) serta standar deviasi dari masing-masing variabel. 

Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian untuk melakukan analisis statistik 
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deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Eviews 9.0 

diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut : 

Tabel 4. 3  

Statistik Deskriptif 

  CETR DER ROA SIZE INSTOW 

 Mean  0.267585  0.434670  0.175615  22.90880  0.008783 

 Median  0.268915  0.422852  0.130405  25.32965  0.005019 

 Maximum  0.672151  1.248573  0.884856  30.24816  0.061477 

 Minimum -0.214834  0.157710 -0.155974  12.99695 -0.009630 

 Std. Dev.  0.139033  0.199921  0.174283  5.567071  0.010975 

 Skewness -0.499493  1.347197  1.356526 -0.223410  2.037248 

 Kurtosis  5.605699  6.318382  5.673788  1.455552  8.873318 

  

 Jarque-Bera  25.95880  60.90471  48.36596  8.616554  170.3246 

 Probability  0.000002  0.000000  0.000000  0.013457  0.000000 

  

 Sum  21.40683  34.77357  14.04917  1832.704  0.702611 

 Sum Sq. Dev.  1.527093  3.157497  2.399599  2448.390  0.009515 

  

 Observations  80  80  80  80  80 

      

Sumber: hasil output program Eviews 9.0 

 Pada bagian ini, penjelasan didasarkan dari data masing-masing 

variabel berdasarkan model yang telah diolah. Pembahasan terdiri atas nilai rata-
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rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum (max.), dan nilai minimum (min.) 

masing-masing variabel. Berdasarkan informasi yang digambarkan dalam tabel 

tersebut, dapat diuraikan mengenai penjelasan statistik deskriptif dari setiap 

variabel penelitian, yaitu: 

a. Tax Avoidance ( CETR )   

Variabel tax avoidance yang diproksikan dengan CETR 

merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, yang diukur 

menggunakan cash effective tax rate untuk menentukan besarnya tax 

avoidance yang terdeteksi pada tahun tertentu. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software 

Eviews 9, seperti yang tampak disajikan dalam tabel 4.3, variabel tax 

avoidance memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,267585 dan nilai 

standar deviasi 0,1389033. Hal ini menunjukan bahwa nilai rata-rata 

(mean) lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi yang 

membuktikan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan 

baik. Probability jarque-Bera sebesar 25,95880 atau lebih besar 

daripada 0,05 maka data berdistribusi normal. 

Berdasarkan tabel 4.3, nilai maksimun CETR sebesar 0,672151 

dimiliki oleh perusahaan Mustika Ratu Tbk tahun 2015 , sedangkan 

untuk nilai minimun sebesar -0,214834 terjadi pada perusahaan 

Bentoel International Investama Tbk tahun 2015. Nilai maksimum 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi tax 

avoidance terbesar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan 
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lainnya selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi tax 

avoidance terkecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan 

lainnya selama periode penelitian.  

b. Leverage ( DER ) 

Variabel leverage yang diproksikan dengan DER merupakan 

variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan 

menggunakan pembagian antara total hutang dengan total aset 

perusahaan tersebut. DER digunakan untuk mengetahui seberapa 

jauh perusahaan dibiayai oleh hutang. Berdasarkan pengolahan data 

yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, seperti 

yang tampak disajikan dalam tabel 4.3, variabel leverage memiliki 

nilai rata-rata (mean) dari 80 observasi sampel sebesar 0,434670 

dengan standar deviasi sebesar 0,199921 yang nilainya lebih rendah 

dari rata-rata (mean), sehingga menunjukan data dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik. Probability jarque-Bera sebesar 60,90471 

atau lebih besar daripada 0,05 maka data berdistribusi normal.  

Dari 80 observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.3, 

perusahaan yang memiliki nilai terendah atau nilai minimum untuk 

leverage sebesar 0,157710 terjadi pada perusahaan Handjaya 

Mandala Sampoerna Tbk tahun 2015, sedangkan untuk nilai 

tertinggi terjadi pada perusahaan Bentoel International Investama 

Tbk pada tahun 2015 dengan nilai sebesar 1,248573. Nilai 
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maksimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

deteksi leverage terbesar dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan lainnya selama periode penelitian, sedangkan nilai 

minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

deteksi leverage terkecil dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan lainnya selama periode penelitian.  

c. Profitability ( ROA ) 

Variabel profitability yang diproksikan dengan ROA 

merupakan variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur 

dengan laba sebelum pajak di bagi dengan total aset perusahaan 

terseebut. ROA merupakan hasil pencapaian manajemen dalam 

menjalankan kegiatan atau aktivitas bisnisnya dan digunakan untuk 

mengetahun profitabilitas perusahaan tersebut pada suatu periode 

tertentu. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews 9, seperti yang tampak disajikan 

dalam tabel 4.3, variabel profitability memiliki nilai rata-rata (mean) 

dari 80 observasi sampel sebesar 0,175615 dengan standar deviasi 

sebesar 0,174283 yang nilainya lebih rendah dibandingkan nilai rata-

rata (mean) yang menunjukkan bahwa data dari variabel ini 

terdistribusi dengan baik. Probability jarque-Bera sebesar 48,36596 

atau lebih besar dari daripada 0,05 maka data berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil tabel 4.3, nilai maksimum untuk ROA 

sebesar 0,884856 terjadi pada perusahaan Multi Bintang Indonesia 
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Tbk, PT tahun 2013, sedangkan nilai terendah terjadi pada 

perusahaan Bentoel International Investama Tbk tahun 2014 dengan 

nilai sebesar -0,155974. Nilai maksimum menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki deteksi profitability terbesar 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama 

periode penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki deteksi profitability terkecil 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama 

periode penelitian.  

d. Ukuran Perusahaan ( Size ) 

Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan size 

merupakan variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur 

dengan cara logaritma natural dari total aset perusahaan tersebut. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

software Eviews 9, seperti yang tampak disajikan dalam tabel 4.3, 

variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata (mean) dari 80 

observasi sampel sebesar 22,90880 dengan nilai standar deviasi 

5,567071 yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai rata-rata 

(mean). Hal ini menunjukan bahwa data dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik. Probability jarque-Bera sebesar 8,616554 

atau lebih besar dari 0.05 maka data terdistribusi normal.  

Dari 80 observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.3, 

perusahaan yang memiliki nilai terendah atau nilai minimum untuk 
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ukuran perusahaan sebesar 12,99695 berada di Akasha Wira 

International Tbk, PT tahun 2013, sedangkan nilai maksimum untuk 

ukuran perusahaan sebesar 30,24816 berada di perusahaan Kalbe 

Farma Tbk tahun 2015. Nilai minimum menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki deteksi  ukuran perusahaan terkecil 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama 

periode penelitian, sedangkan nilai maksimum menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki deteksi ukuran perusahaan terbesar 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama 

periode penelitian. 

e. Proporsi Kepemilikan Institusional (INSTOW) 

Variabel proporsi kepemilikan institusional yang 

diproksikan dengan INSTOW merupakan variabel independen 

dalam penelitian ini, yang diukur dengan menghitung hasil jumlah 

saham institusional dibagi dengan jumlah saham beredar. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

software Eviews 9, seperti yang tampak disajikan dalam tabel 4.3, 

variabel proporsi kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata 

(mean) dari 80 observasi sampel sebesar 0,008783 dengan nilai 

standar deviasi dari variabel ini sebesar 0,010975.  

Berdasarkan hasil tabel 4.3, nilai maksimum untuk proporsi 

kepemilikan institusionak ( INSTOW) sebesar 0,061477 terjadi pada 

Multi Bintang Indonesia Tbk, PT tahun 2013, sedangkan nilai 
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terendah terjadi pada perusahaan Bentoel International Investama 

Tbk tahun 2015 dengan nilai sebesar -0,009630. Nilai maksimum 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi proporsi 

kepemilikan institusional terbesar dibandingkan dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya selama periode penelitian, 

sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki deteksi proporsi kepemilikan institusional terkecil 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama 

periode penelitian. 

 

4.3. Uji Normalitas  

 Data menunjukkan terdistribusi normal apabila memiliki 

probabilitas Jarque-Bera di atas 0,05 atau 5%. Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah residual hasil regresi persamaan terdistribusi normal atau tidak, 

karena data yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk 

melakukan teknik analisi regresi data panel. Hasil uji normalitas disajikan dalam 

gambar 4.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

Pengaruh Leverage..., Bella Irwansyah Putra, Ak.-IBS, 2017



80 
 

 

 Indonesia Banking School 
 

 

Gambar 4. 1 

 Hasil Uji Normalitas 

0

2

4

6

8

10

12

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

Series: Standardized Residuals
Sample 2013 2015
Observations 80

Mean      -1.64e-05
Median   0.001716
Maximum  0.258219
Minimum -0.259124
Std. Dev.   0.107678
Skewness   0.187231
Kurtosis   3.110323
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sumber : output eviews diolah 

 Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan eviews 9, seperti yang 

tampak disajikan pada gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah 

terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probability Jarque-

Beta yang lebih besar dari 5% yaitu 0,775701. Dengan hasil ini maka dapat 

disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal dengan jumlah observasi 

sebanyak 80. 

4.4. Analisis Data Panel 

 Untuk memilih model apa yang paling tepat digunakan dalam analisis  

antara model common effect, fixed effect, atau random effect yang dilakukan Uji 

Chow dan Uji Hausman.  
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4.4.1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan 

fixed effect. Hasil dari Uji Chow disajikan dalam tabel 4.4 sebagai 

berikut : 

Tabel 4. 4  

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 1.927737 (26,49) 0.0237 

Cross-section Chi-square 56.361811 26 0.0005 

Sumber: output eviews diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui probabilitas Chi-

Square hasil regresi persamaan model regresi dengan fixed effect 

sebesar 0,0005. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 

0,05. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga 

dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini 

meggunakan model fixed effect dan dilanjutkan ke uji Hausman. 

4.4.2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi 

regresi data panel antara fixed effect dan random effect. Uji hausman 

dilakukan pada hasil model regresi dengan random effect. Hasil uji 

hausman disajikan dalam tabel 4.5 berikut : 
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Tabel 4. 5  

Hasil Uji Hausman 

 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 6.696878 4 0.1528 

          Sumber: output eviews diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diketahui probabilitas Cross-section 

random hasil regresi persamaan dengan random effect sebesar 0,1528. Nilai 

tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan 

bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan model 

random effect. 

 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah 

terdapat korelasi linier antar variabel independen. Salah satu syarat 

di dalam uji asumsi klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak 

boleh ada unsur multikolinieritas. Cara untuk melihat masalah di 

dalam multikolinieritas adalah dengan menggunakan correlation 

matrix seperti tabel dibawah ini: 
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Tabel 4. 6 

 Hasil Uji Multikolinieritas 

  DER ROA SIZE INSTOW2 

DER 1 -0.2572725558950746 -0.2910781540255005 0.4524864485509182 

ROA -0.2572725558950746 1 -0.2921515924600178 -0.2428095867330241 

SIZE -0.2910781540255005 -0.2921515924600178 1 -0.18236277193934 

INSTOW2 0.4524864485509182 -0.2428095867330241 -0.18236277193934 1 

Sumber: output eviews diolah, 2017 

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan 

melihat koefisien korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang 

dari 0.85 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen 

tidak ada unsur multikoleniaritas. Hasil yang didapat dari 

correlation matrix di atas menunjukkan korelasi antar variabel 

kurang dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikoleniaritas di dalam 

penelitian ini. 

4.5.2. Uji Autokolerasi  

Pengujian autokorelasi ini dilakukan untuk menguji adanya 

hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi 

lainnya. Pengujian yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

Uji Durbin-Watson (Uji D-W). Ketentuan yang ditetapkan dalam 

pengujian ini adalah apabila nilai D-W berada di antara 1,54 – 2,46 

maka tidak terdapat autokorelasi. Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji 

autokorelasi yang tampak sebagai berikut : 
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Tabel 4. 7  

Hasil Uji Autokolerasi 

R-squared 0.373563     Mean dependent var 0.194406 

Adjusted R-squared 0.340153     S.D. dependent var 0.120103 

S.E. of regression 0.097402     Sum squared resid 0.711536 

F-statistic 11.18118     Durbin-Watson stat 1.853384 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Sumber: output eviews diolah, 2017 

Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, seperti 

yang tampak disajikan pada tabel 4.7 bahwa nilai DW pada model 

penelitian sebesar 1,853384 yang artinya bahwa nilai D-W sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model penelitian tidak mengalami autokorelasi. 

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan 

meregresikan variabel independen terhadap resid kuadrat atau 

terhadap logaritma natural resid (LN resid). Apabila p-value > 0.05, 

maka dapat dikatakan tidak adanya heteroskedastisitas pada data. 

Sebaliknya, jika p-value < 0.05 maka adanya heteroskedastisitas 

pada model penelitian. Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji 

heterokedastisitas yang tampak sebagai berikut :  
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Tabel 4. 8 

 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

          DER 2.454173 1.503012 1.632837 0.1067 

ROA -7.652178 9.390995 -0.814842 0.4177 

SIZE 0.043230 0.064153 0.673856 0.5025 

INSTOW2 126.7182 153.7853 0.823994 0.4126 

C -7.616621 1.736514 -4.386157 0.0000 

Sumber: output eviews diolah, 2017 

Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan 

software Eviews 9 sebagaimana yang telah terlampir pada tabel 4.8, 

bahwa tidak adanya probabilitas koefisien yang nilainya dibawah 

0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

heteroskedastisitas dalam kedua model penelitian ini. 

4.6. Analisis Regresi Data Panel 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan 

terdiri dari 34 perusahaan dan jumlah sampel selama periode 3 tahun sehingga 

sampel keseluruhan sebanyak 102, dengan persamaan sebagai berikut ini: 

CETRit = α0 + β1DERi,t + β2ROAi,t + β3SIZEi,t + β4INSTOWi,t + e 
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Setelah dilakukan regresi dengan OLS menggunakan model random effect 

pada persamaan dan model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. Analisis hasil dari 

model regresi persamaan menggunakan data sebagai berikut: 

Tabel 4. 9  

Hasil Regresi Persamaan 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          DER -0.420419 0.076152 -5.520790 0.0000 

ROA -1.842225 0.493358 -3.734054 0.0004 

SIZE 0.009023 0.003463 2.605791 0.0110 

INSTOW 30.34087 8.047101 3.770410 0.0003 

C 0.300680 0.095655 3.143383 0.0024 

Sumber: output eviews diolah, 2017 

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data 

panel sebagai berikut: 

CETR = 0.30068019199 - 0.420419296288DER - 1.84222450136ROA + 

0.00902334535738SIZE + 30.3408683738INSTOW + Ɛit 

 

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

a. Apabila leverage (DER), profitability (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), 

dan proporsi kepemilikan institusional (INSTOW) diasumsikan konstan, 

maka cash effective tax rate (CETR)  yang dihasilkan sebesar 0.300680 
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b. Koefisien regresi untuk DER sebesar -0.420419. Hal ini menunjukkan 

bahwa cash effective tax rate akan mengalami pengurangan tarif pajak 

sebesar -0.420419 satuan untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat 

leverage dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah 

konstan. 

c. Koefisien regresi untuk ROA sebesar -1.842225. Hal ini menunjukkan 

bahwa Cash Effective Tax Rate (CETR) akan mengalami pengurangan tarif 

pajak sebesar -1.842225 satuan untuk setiap penambahan satu satuan 

profitability dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah 

konstan. 

d. Koefisien regresi untuk SIZE sebesar 0.009023. Hal ini menunjukkan 

bahwa Cash Effective Tax Rate (CETR) akan mengalami penambahan tarif 

pajak sebesar 0.009023 satuan untuk setiap penambahan satu satuan size dan 

sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

e. Koefisien regresi untuk INSTOW sebesar 30.34087. Hal ini menunjukkan 

bahwa cash effective tax rate akan mengalami penambahan tarif pajak 

sebesar 30.34087 satuan untuk setiap peningkatan satu satuan proporsi 

kepemilikan institusional dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi 

variabel lain adalah konstan. 

4.7. Pengujian Hipotesis 

4.7.1. Koefisien Determinasi 
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Tabel 4. 10 

 Hasil Koefisien Determinasi 

R-squared 0.373563     Mean dependent var 0.194406 

Adjusted R-squared 0.340153     S.D. dependent var 0.120103 

S.E. of regression 0.097402     Sum squared resid 0.711536 

F-statistic 11.18118     Durbin-Watson stat 1.853384 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Sumber : output eviews diolah,  2017 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang 

dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh model yang 

digunakan untuk menghubungkan antara variabel independen 

dengan variabel dependen di dalam mengestimasi persamaan 

regresi. Nilai Adjusted R-squared selalu berada dikisaran antara 0 

sampai 1. Nilai Adjusted R-squared model penelitian pada tabel 4.10 

adalah sebesar 0.340153 atau 34,0153%. 

Hal ini menunjukkan bahwa leverage (DR), profitability 

(ROA), ukuran perusahaan (SIZE), dan proporsi kepemilikan 

institusional (INSTOW) mampu menjelaskan pengaruh kepada 

penghindaran pajak (tax avoidance) hanya sebesar 34,0153%. 

Sisanya yaitu sebesar 65,9847% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak digunakan dalam model penelitian ini. Variabel lainnya dapat 

berupa kompensasi rugi fiskal, sales growth, komite audit, kualitas 

audit, corporate governance, dll. 
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4.7.2. Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa 

signifikan pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen dan 

variabel dependen secara parsial. Pengujian ini dlakukan untuk 

menjawab hipotesis peneliti yang merupakan dugaan sementara 

peneliti. Dengan dilakukannya pengujian ini, maka akan dapat 

menjawab dan menjelaskan perumusan yang diajukan sebelumnya. 

Berikut tabel 4.11 yang menggambarkan hasil regresi data panel : 

Tabel 4. 11 

 Hasil Uji Hipotesis Parsial t 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     DER -0.420419 0.076152 -5.520790 0.0000 

ROA -1.842225 0.493358 -3.734054 0.0004 

SIZE 0.009023 0.003463 2.605791 0.0110 

INSTOW 30.34087 8.047101 3.770410 0.0003 

C 0.300680 0.095655 3.143383 0.0024 

     
     Sumber : output eviews diolah,2017 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah 

sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu : Leverage  

berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan hasil 

Pengaruh Leverage..., Bella Irwansyah Putra, Ak.-IBS, 2017



90 
 

 

 Indonesia Banking School 
 

regresi persamaan pada tabel 4.11 diatas, ditemukan probabilitas 

DER sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5% 

dan koefisien regresi dari variabel leverage (DER) menunjukkan 

nilai  -0.420419. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H1 

diterima bahwa leverage (DER) berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak (tax avoidance). 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: Profitability  

berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. . Berdasarkan hasil 

regresi persamaan pada tabel 4.11 diatas, ditemukan probabilitas 

ROA sebesar 0.0004 atau lebih kecil dari signifikansi 5% dengan 

nilai koefisien regresi sebesar -1.842225. Dari keadaan ini 

menunjukkan bahwa profitability (ROA) berpengaruh ke arah 

yang negatif terhadap penghindaran pajak (tax avodaince). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Ukuran Perusahaan 

berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan pada tabel 4.11 diatas, ditemukan probabilitas 

SIZE sebesar 0.0110 atau lebih kecil dari signifikan 5% dan 

koefisien regresi sebesar 0.009023. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H3 diterima bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap Tax Avoidance. 

4. Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu : proporsi 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax 
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avoidance. Berdasarkan hasil regresi persamaan tabel 4.11 

diatas, ditemukan probabilitas INSTOW sebesar 0.0003 atau 

lebih kecil dari signifikan 5% dan koefisien regresi sebesar 

30.34087. Hal tersebut menunjukkan bahwa proporsi 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance sehingga disimpulkan bahwa H4 diterima.  

4.8 Analisis Hasil Penelitian  

4.8.1. Pengaruh leverage terhadap tax avoidance  

 Pengaruh leverage terhadap tax avoidance (penghindaran 

pajak) yang diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR) 

pada tabel 4.11 menunjukan hasil berpengaruh negatif dan 

signifikan. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin rendah rasio 

leverage maka cash effective tax rate semakin tinggi yang 

mengindikasikan semakin rendahnya tingkat penghindaran 

pajak, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin tinggi rasio 

leverage maka cash effective tax rate akan semakin rendah maka 

tingkat penghindaran pajak akan semakin meningkat. 

 Leverage yang di proksikan dengan debt to asset ratio 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Semakin tinggi nilai 

dari rasio leverage berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari 

utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin 

tinggi pula biaya bunga yang timbul. Dengan adanya biaya bunga 

yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya 
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laba sebelum pajak perusahaan, maka hal tersebut memberikan 

pengaruh terhadap beban pajak perusahaan yang semakin rendah. 

Sehingga penggunaan utang oleh perusahaan dapat digunakan 

untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa 

beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena 

pajak. sehingga pihak manajemen akan memanfaatkan 

pembiayaan yang berasal dari utang agar laba perusahaan akan 

semakin kecil karena adanya biaya bunga yang besar maka 

menimbulkan beban pajak perusahaan akan menjadi rendah. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian R Richardson 

dan Lanis (2007), Calvin (2015) yang menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh signifikan ke arah yang negatif terhadap 

CETR, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Raharjo, 

Andini dan Cahyono (2016)  yang menyatakan dihasil 

penelitiannya bahwa leverage (DER) tidak berpengaruh terhadap 

tax avoidance (CETR).  

4.8.2. Pengaruh profitability terhadap tax avoidance  

Pengaruh profitability terhadap tax avoidance (penghindaran pajak 

) yang diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR) pada tabel 4.11 

menunjukkan hasil berpengaruh negatif dan signifikan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin rendah rasio profitability maka cash effective 

tax rate semakin tinggi yang mengindikasikan semakin rendahnya tingkat 

penghindaran pajak, begitu juga sebaliknya, yaitu jika semakin tinggi rasio 
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profitability maka cash effective tax rate akan semakin rendah maka tingkat 

penghindaran pajak akan semakin meningkat.  

Profitability  yang diproksikan dengan return on assets (ROA) 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Hal ini berarti  apabila ROA 

mengalami peningkatan maka cash effective tax rate semakin rendah, CETR 

yang rendah mengindikasikan tingginya aktivitas tax avoidance. Hal 

tersebut terjadi karena pajak dengan laba perusahaan berbanding lurus, 

apabila profitability perusahaan meningkat mengindikasikan semakin 

baiknya kinerja perusahaan dan semakin besar pula laba yang dihasilkan 

perusahaan maka hal tersebut mempengaruhi adanya beban pajak yang 

semakin tinggi. Adanya agency theory memacu para agent untuk 

meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh meningkat, 

maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan laba 

perusahaan, maka pihak agent akan mengelola beban pajaknya agar tidak 

mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya 

laba perusahaan karena adanya beban pajak yang tinggi.  

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Winoto dan 

Indarti (2015)  serta Sari dan Kurniasih (2013) dan yang mendapatkan hasil 

bahwa profitability yang diproksikan dengan return on assets berpengaruh 

negatif terhadap cash effective tax rate (CETR). Berbeda dengan penelitian 

Sukartha dan Darmawan (2014) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa 

profitability yang diproksikan dengan return on assets berpengaruh positif 

dan signfikan terhadap penghindaran pajak.  
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4.8.3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance 

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance (penghindaran 

pajak ) yang diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR) pada tabel 

4.11 menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin 

tinggi cash effective tax rate (CETR) pada perusahaan yang 

mengindikasikan semakin semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak 

yang dilakukan perusahaan, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin 

rendah ukuran perusahaan maka akan semakin rendah cash effective tax rate 

(CETR) yang menunjukkan semakin tingginya tingkat penghindaran pajak 

perusahaan. 

Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural dari 

total aset perusahaan menunjukkan hasil berpengaruh postif terhadap cash 

effective tax rate (CETR). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin 

besar CETR pada perusahaan yang berarti menurunnya tingkat 

penghindaran pajak. Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan 

besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan 

untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkan 

kompensasi kinerja agent, yaitu dengan cara menekan beban pajak 

perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan ( Sukartha dan 

Darmawan. 2014). Penghindaran pajak merupakan suatu strategi pajak yang 

agresif dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, 
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sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain 

denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Perusahaan besar 

akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga menimbulkan kecenderungan 

bagi para manajer perusahaan untuk perencanaan pajak (tax planning) 

sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan (Kurniasih dan Sari, 

2013).  

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Budiman & 

setiyono (2012), Adelina (2012) dan Teguh (2015) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap CETR. 

Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi 

& Jati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap CETR, berbeda dengan hasil penelitian ini. 

4.8.4. Pengaruh proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance  

Pengaruh proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance 

(penghindaran pajak ) yang diproksikan dengan cash effective tax rate 

(CETR) pada tabel 4.11 menunjukkan hasil berpengaruh positif dan 

signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar proporsi 

kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi cash effective tax rate 

(CETR) pada perusahaan yang mengindikasikan semakin rendahnya tingkat 

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, begitu juga sebaliknya 

yaitu jika semakin rendah proporsi kepemilikan institusional maka akan 

semakin rendah cash effective tax rate (CETR) yang menunjukkan semakin 

tingginya tingkat penghindaran pajak perusahaan. 
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Proporsi kepemilikan institusional yang diproksikan dengan 

INSTOW, indikator persentase jumlah saham yang dimiliki insitusi dari 

seluruh modal saham yang beredar di perusahaan menunjukkan hasil 

berpengaruh postif terhadap cash effective tax rate (CETR). Semakin tinggi 

kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak 

yang harus dibayarkan oleh perusahaan.Hal ini dikarenakan semakin kecil 

kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan.Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang 

dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan 

menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Pranata, Puspa, dan Herawati (2013) serta Puspitasari dan Ngadiman (2014) 

yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Akan tetapi 

hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Dewi dan Jati (2014), Annisa dan Kurniasih (2012), dan juga penelitian 

yang dilakukan Pohan (2009) yang berpendapat bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. 

Pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa 

manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan 

pemegang saham institusional sehingga hanya berfokus pada manajemen 

laba. 
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4.9. Implikasi Manajerial  

 Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan mengenai leverage (DER), 

profitability (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), dan proporsi kepemilikan 

institusional (INSTOW) terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ) yang 

diproksikan cash effective tax rate pada perusahaan, terdapat beberapa hal yang 

dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak pemerintah dan pihak-

pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruh leverage (DER), 

profitability (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), dan proporsi kepemilikan 

institusional (INSTOW) terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ) yang 

diproksikan cash effective tax rate yang termasuk dalam perusahaan manufaktur 

sub sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

Dari hasil analisis regresi mengenai pengaruh pengaruh leverage (DER), 

profitability (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), dan proporsi kepemilikan 

institusional (INSTOW) terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance ) yang 

diproksikan cash effective tax rate yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dari 

keempat variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap penghindaran 

pajak. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak yang diproksikan dengan cash 

effective tax rate (CETR). Pihak manajemen memiliki pengaruh terhadap tingkat 

leverage perusahaan sehingga dapat meminimalkan pajak perusahaan dengan 

adanya perencanaan pajak (tax planning). Pihak agent akan cenderung 

menggunakan pendanaan dengan utan agar mengurangi laba perusahaan yang 
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dikarenakan timbulnya insentif atas biaya bunga, sehingga akan mengurangi laba 

sebelum pajak perusahaan dan berarti pajak yang ditanggung akan semakin kecil. 

Hal tersebut merupakan perencanaan pajak untuk mengurangi jumlah beban 

kewajiban pajak. Dalam hal ini perusahaan dapat melakukan berbagai macam cara 

salah satunya adalah menerbitkan obligasi perusahaan untuk pembiayaan aktivitas 

operasional perusahaan.  

Hasil penelitian untuk variabel independen profitability yang diproksikan 

dengan return on assets menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap cash 

effective tax rate (CETR). Dalam pernyataan seperti ini maka perusahaan dengan 

profitability yang tinggi akan memiliki tax avoidance yang diproksikan dengan 

cash effective tax rate (CETR) yang rendah. CETR yang rendah tersebut 

meyebabkan perusahaan tersebut agresif terhadap penghindaran pajaknya karena 

perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan melakukan usaha untuk 

meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan cara perencanaan pajak perusahaan. 

Dengan adanya self assessment system di Indonesia Direktorat Jendral Pajak perlu 

memantau apakah perencanaan pajak yang dilakukan masih dalam batasan undang-

undang perpajakan atau sudah melanggar ketentuan undang-undang, maka perlu 

untuk menambahkan auditor pajak dan account representative pajak agar 

pengawasan pembayaran pajak perusahaan-perusahaan lebih optimal. 

Dari hasil penelitian menemukan bahwa ukuran perusahaan (size) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan tersebut maka cash effective 

tax rate perusahaan akan semakin tinggi sehingga turunnya tingkaat penghindaran 
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pajak. Hal ini mengindikasikan perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah 

maka perusahaan besar akan menjaga reputasi perusahaan agar tetap baik di mata 

publik dan pemerintah dengan melakukan perencanaan pajak yang tidak melanggar 

ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam hal ini Dierektorat Jendral Pajak 

perlu menambah account representative dan auditor pajak untuk memantau 

kegiatan-kegiatan usaha kecil yang kurang menjadi sorotan pemerintah. 

Variabel independen terakhir dalam penelitian ini, proporsi kepemilikan 

institusional menunjukkan hasil bahwa memberikan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan cash effective tax rate. Hal ini 

dapat disebabkan baik besar atau kecil persentase kepemilikan saham dapat 

mempengaruhi kebijakan yang diambil. Kepemilikan institusional memainkan 

peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi keputusan 

manajemen. Hal ini juga dibuktikan bahwa semakin tinggi kepemilikan 

institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan 

oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional 

berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk 

berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku 

mementingkan diri sendiri. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian ini dapat mendukung teori 

keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa di dalam perusahaan terjadi 

masalah keagenan (agency problem) dimana masalah timbul pada pihak pemilik 

kepentingan yakni pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Dalam pengambilan 
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keputusan keuangan untuk tujuan memaksimumkan kemakmuran pemilik 

perusahaan maka pemegang saham tertentu menginginkan manajer bekerja 

semaksimal mungkin untuk meningkatkan laba perusahaan, salah satunya 

melakukan penghindaran pajak atau meminimalkan beban perpajakannya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Variabel leverage (DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penghindaran pajak ( tax avoidance) yang diproksikan dengan cash 

effective tax rate (CETR), semakin besar utang maka laba kena pajak 

akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang yang 

semakin besar. Biaya bunga yang tinggi memberikan pengaruh 

berkurangnya beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi 

rasio leverage, maka semakin rendah CETR perusahaan sehinga 

mengindikasikan semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan. 

2. Variabel profitability (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance) yang diproksikan dengan 

cash effective tax rate (CETR), yang artinya perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi maka cash effective tax rate semakin rendah 

atau mengindikasikan semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak 

perusahaan. 

3. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance) yang diproksikan dengan 

cash effective tax rate (CETR). Semakin besar  ukuran perusahaan maka  
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cash effective tax rate perusahaan akan semakin besar yang 

mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah 

4. Variabel proporsi kepemilikan institusional (INSTOW) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak ( tax avoidance) 

yang diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR). Semakin besar 

proporsi kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi cash 

effective tax rate (CETR) pada perusahaan yang mengindikasikan 

semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan. 

5.2. Keterbatasan 

 Variabel dependen cash effective tax rate diperoleh dari hasil pembagian 

cash tax paid dengan pre-tax income. Tax avoidance dapat diperkecil dengan 

membandingkan data pajak dalam laporan keuangan. Namun banyak perusahaan 

yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai kurang bayar dan lebih bayar dalam 

laporan keuangannya.  

5.3. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, maka saran yang dapat 

peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Direktorat Jendral Pajak (DJP) perlu memberikan perhatian khusus terhadap 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas dan tingkat leverage yang 

tinggi karena profitabilitas yang tinggi dan tingkat leverage yang besar 

dapat menggunakan perencanaan pajaknya untuk meminimalkan beban 

pajaknya. Maka dari itu DJP harus memberikan perhatian khusus apakah 
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perencanaan pajak yang digunakan masih dalam sesuai peraturan undang-

undang atau sudah tergolong agresif dalam meminimalkan pajaknya. 

2. Direktorat Jendral Pajak (DJP) perlu menambah account representative 

pajak dan auditor pajak agar pengawasaan terhadap perusahaan-perusahaan 

kecil tetap dapat dipantau pembayaran pajaknya. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya, 

karena penelitian ini hanya memiliki adjusted R2 sebesar 34,0153% maka 

masih banyak faktor yang dapat berkontribusi dalam mempengaruhi 

penghindaran pajak yang belum diteliti seperti resiko perusahaan, corporate 

governance, likuiditas, financial distress, sales growth, kompensasi rugi 

fiskal, dan sebagainya. 

4. Proksi yang digunakan dalam meneliti penghindaran pajak hanya 

menggunakan cash effective  tax rate (CETR), sehingga hanya melihat 

penghindaran pajak hanya dari satu sudut pandang. Bagi penelitian 

berikutnya diharapkan menggunakan proksi lainnya untuk melihat 

penghindaran pajak dalam beberapa sudut pandang. 

5. Sampel perusahaan hanya perusahaan manufaktur industri barang 

konsumsi, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 

seluruh sektor perusahaan yang ada untuk meneliti penghindaran pajak 

6. Pengambilan purposive sampling penelitian berikutnya dalam memperkecil 

dengan menambahkan kriteria perusahaan kurang bayar atau lebih bayar 

dengan memperhatikan presentase perubahan nilai net income dari 

perusahaan tersebut selama beberapa tahun dalam masa penelitian. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN I 

Data Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan 

Institusional 

No 
Kode 

Saham 
Tahun CETR DER ROA SIZE INSTOW 

1 ADES 

2013 0,083184 0,407068 0,134207 12,99695 0,010326 

2014 0,240602 0,419183 0,082664 13,12833 0,006297 

2015 0,287221 0,49731 0,067626 13,38968 0,005051 

2 AISA 

2013 0,05713 0,5306 0,089544 15,4291 0,005804 

2014 0,07464 0,512628 0,065736 15,81318 0,004157 

2015 0,133884 0,562199 0,05523 16,01949 0,003448 

3 ALTO 

2013 0,986937 0,639162 0,015932 28,03611 0,000568 

2014 -1,52937 0,570559 -0,00813 27,84355 -0,00029 

2015 -0,01406 0,570446 -0,03314 27,79673 -0,00119 

4 CEKA 

2013 0,271783 0,506113 0,080919 27,69833 0,002921 

2014 0,343171 0,595412 0,044283 27,88112 0,001588 

2015 0,196315 0,569335 0,095752 28,02699 0,003416 

5 DLTA 

2013 0,279235 0,228703 0,410683 20,58708 0,019949 

2014 0,265751 0,237655 0,381061 20,72071 0,01839 

2015 0,276717 0,181736 0,240964 20,76087 0,011607 

6 DVLA 2013 0,332113 0,247309 0,147064 20,9015 0,007036 
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2014 0,459802 0,236687 0,086009 20,93938 0,004108 

2015 0,244161 0,292645 0,104948 21,04265 0,004987 

7 GGRM 

2013 0,256509 0,421096 0,11692 17,74285 0,00659 

2014 0,227604 0,431015 0,124578 17,87998 0,006967 

2015 0,211943 0,401501 0,135977 17,96664 0,007568 

8 HMSP 

2013 0,251759 0,483479 0,529463 17,12622 0,030915 

2014 0,291788 0,52439 0,483368 17,16122 0,028166 

2015 0,274484 0,15771 0,366545 17,45338 0,021001 

9 ICBP 

2013 0,308823 0,402671 0,138577 16,87938 0,00821 

2014 0,321212 0,417315 0,137653 17,03557 0,00808 

2015 0,296766 0,383037 0,150962 17,09494 0,008831 

10 INAF 

2013 -0,13326 0,551925 -0,04858 27,89156 -0,00174 

2014 0,386967 0,529749 0,006216 27,85398 0,000223 

2015 0,008085 0,613545 0,009242 28,05871 0,000329 

11 INDF 

2013 0,492936 0,525777 0,051438 18,16937 0,002831 

2014 0,378324 0,532116 0,073657 18,27076 0,004031 

2015 0,470295 0,530427 0,054035 18,33547 0,002947 

12 

KAEF 

2013 0,348519 0,405104 0,112985 28,55318 0,003957 

2014 0,14587 0,42874 0,114186 28,73388 0,003974 

2015 0,201667 0,424608 0,104484 28,80543 0,003627 

13 KICI 

2013 0,17904 0,308487 0,099553 25,32766 0,003931 

2014 0,356566 0,322669 0,067375 25,33165 0,00266 

2015 0,867673 0,302322 0,020254 25,61985 0,000791 

Pengaruh Leverage..., Bella Irwansyah Putra, Ak.-IBS, 2017



113 

  
 

 Indonesia Banking School 
 

14 KLBF 

2013 0,253022 0,250897 0,227267 30,05754 0,007561 

2014 0,235063 0,215058 0,222328 30,15188 0,007374 

2015 0,257447 0,201376 0,198656 30,24816 0,006568 

15 LMPI 

2013 -2,32262 0,517741 -0,01705 27,43524 -0,00062 

2014 10,53512 0,509633 0,003772 27,41893 0,000138 

2015 2,614878 0,494118 0,008667 27,39921 0,000316 

16 MBTO 

2013 0,781497 0,280921 0,037418 27,14462 0,001378 

2014 1,148519 0,284983 0,011728 27,17216 0,000432 

2015 -0,21048 0,330846 -0,02594 27,19854 -0,00095 

17 MERK 

2013 0,290516 0,278571 0,281313 20,36584 0,013813 

2014 0,349426 0,234597 0,289652 20,38226 0,014211 

2015 0,289433 0,261988 0,302255 20,27955 0,014904 

18 MLBI 

2013 0,219134 0,445875 0,884856 14,39333 0,061477 

2014 0,315184 0,751778 0,48335 14,61798 0,033065 

2015 0,270747 0,635158 0,32157 14,55785 0,022089 

19 MRAT 

2013 -0,18622 0,159329 -0,02279 26,80909 -0,00085 

2014 0,426676 0,242299 0,019852 26,93815 0,000737 

2015 0,672151 0,241534 0,004538 26,93204 0,000169 

20 MYOR 

2013 0,254792 0,59899 0,139654 29,9042 0,00467 

2014 1,215963 0,604094 0,051395 29,96297 0,001715 

2015 0,126497 0,542044 0,14463 30,0596 0,004811 

21 PSDN 
2013 0,644812 0,387533 0,063414 27,24805 0,002327 

2014 -1,28383 0,402862 -0,02938 27,15702 -0,00108 
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2015 -0,43467 0,477241 -0,05325 27,15363 -0,00196 

22 PYFA 

2013 0,206899 0,463786 0,048538 25,88873 0,001875 

2014 0,440614 0,437308 0,024405 25,874 0,000943 

2015 0,35257 0,36717 0,028477 25,79814 0,001104 

23 RMBA 

2013 -0,10419 0,904478 -0,14051 16,03819 -0,00876 

2014 -0,14874 1,118379 -0,15597 16,19704 -0,00963 

2015 -0,21483 1,248573 -0,15304 16,35454 -0,00936 

24 ROTI 

2013 0,264577 0,568035 0,115656 28,23133 0,004097 

2014 0,190245 0,555002 0,117998 28,39318 0,004156 

2015 0,201698 0,56083 0,139766 28,62661 0,004882 

25 SCPI 

2013 -2,10852 0,986079 -0,00854 20,43077 -0,00042 

2014 -0,52131 1,03314 -0,05347 21,00347 -0,00255 

2015 0,357343 0,93323 0,131306 21,13587 0,006212 

26 SKBM 

2013 0,103285 0,595854 0,157349 26,93317 0,005842 

2014 0,305211 0,528903 0,169843 27,20481 0,006243 

2015 0,455582 0,549909 0,070152 27,36247 0,002564 

27 SKLT 

2013 0,352906 0,56057 0,054596 26,44032 0,002065 

2014 0,272058 0,592512 0,071363 26,54315 0,002689 

2015 0,564418 0,596817 0,072595 26,6558 0,002723 

28 SQBB 

2013 0,256158 0,176016 0,473618 19,85859 0,02385 

2014 0,267084 0,196959 0,479167 19,94533 0,024024 

2015 0,301502 0,236999 0,428056 19,95545 0,021451 

29 STTP 2013 0,218508 0,530923 0,09734 28,01632 0,003474 
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2014 0,317547 0,520345 0,098799 28,16177 0,003508 

2015 0,22078 0,47446 0,120863 28,28312 0,004273 

30 TCID 

2013 0,281111 0,193022 0,148912 28,01353 0,005316 

2014 0,279297 0,307425 0,129195 28,24795 0,004574 

2015 0,090182 0,176373 0,280065 28,3644 0,009874 

31 TSPC 

2013 0,551458 0,29195 0,153208 29,32057 0,005225 

2014 0,57935 0,27229 0,131616 29,35549 0,004484 

2015 0,646979 0,309892 0,112513 29,46914 0,003818 

32 ULTJ 

2013 0,390265 0,280886 0,155303 28,66494 0,005418 

2014 0,335225 0,220972 0,128492 28,70197 0,004477 

2015 0,159446 0,209743 0,197931 28,89515 0,00685 

33 UNVR 

2013 0,252291 0,679784 0,563532 16,35739 0,034451 

2014 0,234507 0,667627 0,555132 16,47442 0,033697 

2015 0,244027 0,69311 0,497744 16,57108 0,030037 

34 WIIM 

2013 0,194903 0,375794 0,142035 27,84041 0,005102 

2014 0,415865 0,365783 0,112423 27,91961 0,004027 

2015 0,232581 0,297156 0,132541 27,9257 0,004746 
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LAMPIRAN II 

HASIL ANALISIS DATA 

 

Hasil Statistik Deskriptif 

 CETR DER ROA SIZE INSTOW 

 Mean  0.267585  0.434670  0.175615  22.90880  0.008783 

 Median  0.268915  0.422852  0.130405  25.32965  0.005019 

 Maximum  0.672151  1.248573  0.884856  30.24816  0.061477 

 Minimum -0.214834  0.157710 -0.155974  12.99695 -0.009630 

 Std. Dev.  0.139033  0.199921  0.174283  5.567071  0.010975 

 Skewness -0.499493  1.347197  1.356526 -0.223410  2.037248 

 Kurtosis  5.605699  6.318382  5.673788  1.455552  8.873318 

      

 Jarque-Bera  25.95880  60.90471  48.36596  8.616554  170.3246 

 Probability  0.000002  0.000000  0.000000  0.013457  0.000000 

      

 Sum  21.40683  34.77357  14.04917  1832.704  0.702611 

 Sum Sq. Dev.  1.527093  3.157497  2.399599  2448.390  0.009515 

      

 Observations  80  80  80  80  80 
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Hasil Uji Normalitas 

 

0

2

4

6

8

10

12

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

Series: Standardized Residuals
Sample 2013 2015
Observations 80

Mean      -1.64e-05
Median   0.001716
Maximum  0.258219
Minimum -0.259124
Std. Dev.   0.107678
Skewness   0.187231
Kurtosis   3.110323

Jarque-Bera  0.507976
Probability  0.775701

 

 

Hasil Uji Multikolinearitas 

  DER ROA SIZE INSTOW2 

DER 1 -0.2572725558950746 -0.2910781540255005 0.4524864485509182 

ROA -0.2572725558950746 1 -0.2921515924600178 -0.2428095867330241 

SIZE -0.2910781540255005 -0.2921515924600178 1 -0.18236277193934 

INSTOW2 0.4524864485509182 -0.2428095867330241 -0.18236277193934 1 
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Hasil Uji Autokorelasi 

Dependent Variable: CETR   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 01/30/17   Time: 14:23   

Sample: 2013 2015   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 27   

Total panel (unbalanced) observations: 80  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     DER -0.420419 0.076152 -5.520790 0.0000 

ROA -1.842225 0.493358 -3.734054 0.0004 

SIZE 0.009023 0.003463 2.605791 0.0110 

INSTOW 30.34087 8.047101 3.770410 0.0003 

C 0.300680 0.095655 3.143383 0.0024 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.052603 0.2317 

Idiosyncratic random 0.095779 0.7683 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.373563     Mean dependent var 0.194406 

Adjusted R-squared 0.340153     S.D. dependent var 0.120103 

S.E. of regression 0.097402     Sum squared resid 0.711536 

F-statistic 11.18118     Durbin-Watson stat 1.853384 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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       Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.400188     Mean dependent var 0.267585 

Sum squared resid 0.915968     Durbin-Watson stat 1.439733 

     
      

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Dependent Variable: LNRESID   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/30/17   Time: 14:13   

Sample: 2013 2015   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 27   

Total panel (unbalanced) observations: 80  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     DER 2.454173 1.503012 1.632837 0.1067 

ROA -7.652178 9.390995 -0.814842 0.4177 

SIZE 0.043230 0.064153 0.673856 0.5025 

INSTOW 126.7182 153.7853 0.823994 0.4126 

C -7.616621 1.736514 -4.386157 0.0000 
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Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: HASIL_REGRESI   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 1.927737 (26,49) 0.0237 

Cross-section Chi-square 56.361811 26 0.0005 

 

Hasil Uji Hausman  

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: HASIL_REGRESI   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 6.696878 4 0.1528 
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Hasil Regresi Model Penelitian 

Dependent Variable: CETR   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 01/30/17   Time: 14:23   

Sample: 2013 2015   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 27   

Total panel (unbalanced) observations: 80  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     DER -0.420419 0.076152 -5.520790 0.0000 

ROA -1.842225 0.493358 -3.734054 0.0004 

SIZE 0.009023 0.003463 2.605791 0.0110 

INSTOW 30.34087 8.047101 3.770410 0.0003 

C 0.300680 0.095655 3.143383 0.0024 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.052603 0.2317 

Idiosyncratic random 0.095779 0.7683 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.373563     Mean dependent var 0.194406 

Adjusted R-squared 0.340153     S.D. dependent var 0.120103 

S.E. of regression 0.097402     Sum squared resid 0.711536 

F-statistic 11.18118     Durbin-Watson stat 1.853384 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.400188     Mean dependent var 0.267585 

Sum squared resid 0.915968     Durbin-Watson stat 1.439733 
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