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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel Profitability, Leverage dan Capital Intensity 

Ratio terhadap Effective Tax Rate pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan 

yang dipublikasikan. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 23 perusahaan menggunakan metode purposive 

sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Leverage berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate. Sedangkan Profitability dan Capital 

Intensity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate. Dalam penelitian ini masih 

terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan, sehingga perlu penambahan variabel independen lainnya.  

Kata Kunci : Profitability, Leverage, Capital Intensity Ratio dan Effective Tax Rate

 

Pendahuluan 

Sektor pajak dalam penerimaan Negara memiliki 

peranan yang sangat penting untuk 

kelangsungan sistem pemerintahan suatu 

Negara. Hal ini dikarenakan pajak merupakan 

sektor pemasukan terbesar kas Negara yang 

dalam sistem pengelolaanya melibatkan semua 

lapisan masyarakat sebagai subyek pajak. 

Penerimaan Negara dari sektor pajak ini dapat 

digunakan pemerintah untuk melakukan 

pembangunan nasional. Selain itu juga dapat 

digunakan untuk keamanan bagi seluruh 

masyarakat, barang-barang bersubsidi dan 

membantu UMKM baik dalam hal pembinaan 

maupun modal. (Yazid, 2015; Muh Fahrudin, 

2015). 

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan 

pendapatan dalam sektor pajak ini bukan tanpa 

kendala. Salah satu kendala yang dihadapi 
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pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor 

pajak adalah penggelapan pajak (Tax Evasion) 

dan penghindaran pajak (Tax Avoidance) 

ataupun dengan berbagai kebijakan yang 

diterapkan oleh perusahaan untuk 

meminimalkan jumlah pajak yang dibayar 

perusahaan, salah satunya adalah dengan cara 

memilih metode akuntansi yang tepat untuk 

menurunkan Effective Tax Rate (ETR). 

(Ardyansyah, 2014). Perusahaan dapat 

melakukan penghindaran pajak secara legal 

apabila memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran 

aturan yang mengatur tentang pajak agar dapat 

menghemat pengeluaran pajak (Zain 2008 dalam 

Ardyansyah, 2014). Sedangkan penggelapan 

pajak (Tax Evasion) sebagaimana diungkapkan 

oleh Ardyansyah (2014), penggelapan pajak 

(Tax Evasion) merupakan usaha meminimalkan 

pembayaran pajak, namun melanggar hukum 

yang  berlaku tentang perpajakan karena dengan 

maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi 

dasar penetapan pajak dengan cara 

menyembunyikan sebagian dari penghasilan. 

Effective Tax Rate (ETR) dapat dijadikan 

kategori pengukuran perencanaan pajak yang 

efektif. 

Penelitian terkait faktor-faktor yang 

mempengaruhi Effective Tax Rate sudah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun 

masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. 

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian 

yang dilakukan Aunalal (2011), Rodiguez dan 

Arias (2012), Simarmata (2015), Agustin L. 

(2016), Iis (2016) & Putri (2016) menunjukkan 

bahwa oleh Profitability berpengaruh signifikan 

terhadap Effective Tax Rate. Menurut Rodiguez 

dan Arias (2012), hal tersebut dikarenakan 

tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus 

dengan pajak yang dibayarkan. Perusahaan 

memiliki kemampuan untuk memperoleh 

keuntungan harus mempersiapkan pajak yang 

akan dibayarkan sebesar pendapatan yang 

diperoleh. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Hanum (2013) dan Ardyansyah (2014) 

menunjukkan bahwa Profitability tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax 

Rate.  

Kemudian pengaruh variabel Leverage terhadap 

Effective Tax Rate yang diteliti oleh Wibowo 

(2012), Hanum (2013), Simarmata (2015), 

Agustin L. (2016) & Iis (2016) menunjukkan 

hasil bahwa Leverage berpengaruh signifikan 

terhadap Effective Tax Rate. Menurut Hanum 

(2013), semakin banyak penggunaan utang 

dalam membiayai kegiatan operasional 

perusahaan maka semakin baik tarif pajak 

efektif yang dihasilkan oleh perusahaan ditandai 

dengan semakin rendahnya tarif pajak efektif, 

dikarenakan biaya bunga merupakan faktor 

pengurang dalam pajak. Sedangkan, Kristanto 

(2013), Ardyansyah (2014), Primordia (2015), 

Amelia (2015) dalam penelitiannya 

menunjukkan hasil bahwa Leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax 

Rate. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2012), 

Bachtiar (2015), Iis (2016) & Putri (2016) 
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menemukan bahwa Capital Intensity Ratio 

berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax 

Rate. Putri (2016) yang menyatakan bahwa 

perusahaan diperbolehkan untuk meyusutkan 

asset tetap sesuai dengan perkiraan masa 

manfaat pada kebijakan perusahaan, sedangkan 

dalam prefensi perpajakan asset tetap 

mempunyai masa manfaat tertentu yang 

umumnya lebih cepat dibandinkan perusahaan 

sehingga membuat effective tax rate lebih 

rendah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh 

Kristanto (2013), Hanum (2013), Ardyansyah 

(2014) & Primordia (2015) Capital Intensity 

Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Effective Tax Rate. Berdasarkan masalah diatas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Profitability, Leverage dan Capital 

Intensity Ratio terhadap Effective Tax Rate 

(ETR) (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 

2014-2016)”. 

 

Tinjauan Pustaka 

Teori Keagenan 

Teori Agensi yang dijelaskan oleh Jensen dan 

Mecking pada tahun 1976 dalam Ardyansyah 

(2014) adalah kontrak antara satu atau beberapa 

pihak yang memberi wewenang (principal) dan 

pihak yang menerima wewenang (agent). 

Managemen diberi wewenang untuk mengambil 

keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik 

(Amelia, 2015). 

Effective Tax Rate 

Effective Tax Rate merupakan masalah yang 

sering muncul dalam pajak perusahaan, 

perdebatan antara tarif pajak dan tairf pajak 

efektif. Tarif pajak efektif digunakan untuk 

mengukur pajak yang dibayarkan sebagai 

proporsi dari pendapatan ekonomi, sementara 

tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah 

kewajiban pajak relative terhadap penghasilan 

kena pajak. 

Profitability 

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang 

menunjukkan besarnya laba yang diperoleh 

sebuah perusahaan dalam periode tertentu 

(ardra.biz). Rasio ini digunakan untuk mengukur 

seberapa efektif perusahaan dalam menjalankan 

operasinya untuk dapat menghasilkan laba (A.A 

Putri, 2015). 

Leverage 

Harahap (2013) berpendapat bahwa rasio 

leverage mencerminkan hubungan antara 

kewajiban perusahaan untuk menghargai dan 

sumber daya. Rasio ini juga dapat mengamati 

sejauh mana perusahaan dibiayai oleh kewajiban 

atau pertemuan luar dengan kapasitas 

perusahaan digambarkan oleh modal (nilai). 

Capital Intensity Ratio 

Capital Intensity Ratio dapat dihitung dengan 

asset tetap dibagi dengan total asset yang 
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dimiliki oleh perusahaan. Menurut Blocher et al 

(2007) dalam Darmadi (2013), perusahaan 

dengan capital intensity ratio yang besar maka 

akan membayar pajak lebih besar jika 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki 

rasio yang lebih kecil. Perusahaan dengan 

capital intensity ratio yang tinggi menunjukkan 

tingkat pajak efektifnya rendah.  

Kerangka Pemikiran dan Perumusan 

Hipotesis Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka 

pemikiran, maka dapat dirumuskan hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Profitability berpengaruh signifikan 

terhadap Effective Tax Rate, Leverage 

berpengaruh signifikan terhadap Effective 

Tax Rate dan Capital Intensity Ratio 

berpengaruh signifikan terhadap Effective 

Tax Rate.” 

 

 

 

Metode Penelitian 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2014-2016. Metode pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik purposive sampling 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu pada 

tabel berikut: 

Proses Seleksi Sampel Penelitian 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan 

Jumlah Perusahaan Manufaktur sektor 

Industri Barang Konsumsi 

39 

Perusahaan Manufaktur sektor Industri 

Barang Konsumsi yang tidak terdaftar 

dan mengeluarkan laporan keungan 

tahunan secara berturut-turut selama 

periode 2014-2016 

(6) 

Perusahaan Manufaktur sektor Industri 

Barang Konsumsi yang pada periode 

2014-2016 tidak terdapat Pajak Kini 

(7) 

Perusahaan Manufaktur sektor Industri 

Barang Konsumsi yang pada periode 

2014-2016 terdapat mengalami kerugian 

(3) 

Jumlah Sampel yang memenuhi kriteria 3 

Periode 3 

Jumlah Pengamatan Awal 69 

Outlier 10 

Jumlah Pengamatan setelah Outlier 59 

Sumber : Hasil Olahan Data (2017) 

Berdasarkan populasi pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi 

Profitability 

Capital 

Intensity 

Ratio 

Leverage 
Effective 

Tax Rate 

(ETR) 

H1 

H2 

H3 
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yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2016 yang berjumlah 39 perusahaan, 

didapatkan sampel 23 perusahaan yang sesuai 

dengan kriteria-kriteria diatas. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder berupa laporan keuangan 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan 

dipublikasikan selama periode 2014-2016. Data 

tersebut bersumber dari situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.  

Teknik Analisis Data 

Pengolahan data kuantitif dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan software berupa Ms. Excel 

2010 dan EViews 9.0 dengan menggunakan 

analisis data panel. Data panel adalah gabungan 

data cross section dan time series. 

Definisi Operasional: 

Dalam penelitian ini menggunakan definisi 

operasional sebagai berikut: 

a. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel dependen pada penelitian ini 

adalah Effective Tax Rate (ETR) yaitu 

tarif atas pajak yang sesungguhnya 

harus dibayarkan perusahaan kepada 

negara atas penghasilan wajib pajak 

(Richardson dan Lanis, 2007). 

 

 

b. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

1. Return On Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) merupakan 

suatu alat analisis untuk mengukur 

sejauh mana kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan bagi pemilik saham 

atas modal yang telah mereka 

investasikan. (Hutami, 2012). 

 

2. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) 

menunjukkan perbandingan antara 

hutang dan ekuitas dalam 

pendanaan perusahaan dan 

mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi 

seluruh hutangnya dengan modal 

sendiri. 

 

3. Capital Intensity Ratio (CIR) 

Capital Intensity Ratio (intensitas 

modal) merupakan perbandingan 

antara julah aktiva tetap terhadap 

total aktiva yang dimiliki 

perusahaan (Richardson dan Lanis, 

2007). 

 

 

Analisis Regresi Data Panel 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji 

hipotesis adalah analisis regresi data panel. 

Analisis regresi digunakan untuk melakukan 

analisa terhadap variabel independen yaitu ROE, 

𝐶𝐼𝑅 = 
Aset   Tetap 

Total   Asset 
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DER dan CIR. Model Regresi Data Panel yang 

digunakan untuk menguji hipotesis adalah: 

 

ETRit = β0 + β1 ROEit + β2 DERit + β3 CIRit + ɛit 

Keterangan: 

ETR = Effective Tax Rate (ETR)  

 α  = Konstanta  

β1- β3 = Koefisien regresi variabel bebas 

ROE = Variabel Return On Equity 

DER = Variabel Debt to Equity Ratio 

CIR = Variabel Capital Intensity Ratio 

ɛ = Variabel Pengganggu 

i = Perusahaan Sampel 

t = Periode observasi 2014-2016 

 

Hasil dan Pembahasan 

Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan 

Eviews 9.0 diperoleh hasil perhitungan data sebagai 

berikut: 

Statistik Deskriptif 

 ETR ROE DER CIR 

 Mean  0.260340  0.284506  0.842812  0.330814 

 Median  0.251885  0.178383  0.620844  0.274339 

 Maximum  0.393466  1.435333  3.028644  0.783978 

 Minimum  0.163095  0.048776  0.183156  0.080377 

 Std. Dev.  0.043836  0.327884  0.630464  0.163703 

 Skewness  0.910817  2.529084  1.312610  0.707920 

 Kurtosis  4.135281  8.237188  4.635687  2.637925 

 Jarque-Bera  11.32606  130.3242  23.51950  5.250266 

 Probability  0.003472  0.000000  0.000008  0.072430 

 Sum  15.36007  16.78583  49.72592  19.51803 

 Sum Sq. Dev.  0.111451  6.235471  23.05412  1.554328 

 Observations  59  59  59  59 

Sumber Data: Output Eviews 9.0, data diolah 

 

Berdasarkan statistic deskriptif pada tabel diatas, 

dapat diuraikan dari setiap variabel penelitian, yaitu: 

A. Effective Tax Rate (ETR) 

Statistik deskriptif pada tabel menunjukkan bahwa 

variabel effective tax rate (ETR) dari jumlah 59 

observasi sampel, nilai rata-rata (mean) dari seluruh 

sampel perusahaan manufaktur sektor industry 

barang konsumsi sebesar 0.260340 dengan standar 

deviasi sebesar 0.043836 yang nilainya lebih rendah 

dibandingkan dengan rata-rata, maka menunjukkan 

bahwa data didalam variabel ini terdistribusi dengan 

normal. Skewness sebesar 0.910817, positif 

skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya 

memiliki ekor panjang di sisi kanan. Probability 

Jarque-Bera sebesar 11.32606 atau lebih besar 

daripada 0.05 maka data berdistribsi normal. Dalam 

sampel perusahaan ini  memiliki nilai minimum 

sebesar 0.163095 yang dimiliki oleh PT Nippon 

Indosari Corporindo Tbk pada tahun 2016 dan nilai 

maksimum sebesar 0.393466 yang dimiliki oleh PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2015. 

B. Return on Equity (ROE) 

Statistik deskriptif pada tabel menunjukkan bahwa 

variabel Return on Equity (ROE) dari jumlah 59 

observasi sampel, nilai rata-rata (mean) dari seluruh 

sampel perusahaan manufaktur sektor industry 

barang konsumsi sebesar 0.284506 dengan standar 

deviasi sebesar 0.327884 yang nilainya lebih rendah 

dibandingkan dengan rata-rata, maka menunjukkan 

bahwa data didalam variabel ini terdistribusi dengan 

normal. Skewness sebesar 2.529084, positif 

skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya 

memiliki ekor panjang di sisi kanan. Probability 

Jarque-Bera sebesar 130.3242 atau lebih besar 

daripada 0.05 maka data berdistribsi normal. Dalam 

sampel perusahaan ini  memiliki nilai minimum 

Pengaruh Profitability, Leverage..., Bella Nurul Dalila, Ak.-IBS, 2017



7 

Indonesia Banking School 

sebesar 0.048776 dimiliki oleh PT Pyridam Farma 

Tbk pada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 

1.435333 dimiliki oleh PT Multi Bintang Indonesia 

Tbk pada tahun 2014. 

C. Debt to Equity Ratio (DER) 

Statistik deskriptif pada tabel menunjukkan bahwa 

variabel Debt to Equity Ratio (DER) dari jumlah 59 

observasi sampel, nilai rata-rata (mean) dari seluruh 

sampel perusahaan manufaktur sektor industry 

barang konsumsi sebesar 0.842812 dengan standar 

deviasi sebesar 0.630464 yang nilainya lebih rendah 

dibandingkan dengan rata-rata, maka menunjukkan 

bahwa data didalam variabel ini terdistribusi dengan 

normal. Skewness sebesar 1.312610, positif 

skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya 

memiliki ekor panjang di sisi kanan. Probability 

Jarque-Bera sebesar 23.51950 atau lebih besar 

daripada 0.05 maka data berdistribsi normal. Dalam 

sampel perusahaan ini  memiliki nilai minimum 

sebesar 0.183156 yang dimiliki oleh PT Delta 

Djakarta Tbk pada tahun 2016 dan nilai maksimum 

sebesar 3.028644 yang dililiki oleh PT Multi 

Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2014. 

D. Capital Intensity Ratio (CIR) 

Statistik deskriptif pada tabel menunjukkan bahwa 

variabel Capital Intensity Ratio (CIR) dari jumlah 59 

observasi sampel, nilai rata-rata (mean) dari seluruh 

sampel perusahaan manufaktur sektor industry 

barang konsumsi sebesar 0.330814 dengan standar 

deviasi sebesar 0.163703 yang nilainya lebih rendah 

dibandingkan dengan rata-rata, maka menunjukkan 

bahwa data didalam variabel ini terdistribusi dengan 

normal. Skewness sebesar 0.707920, positif 

skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya 

memiliki ekor panjang di sisi kanan. Probability 

Jarque-Bera sebesar 5.250266 atau lebih besar 

daripada 0.05 maka data berdistribsi normal. Dalam 

sampel perusahaan ini  memiliki nilai minimum 

sebesar 0.080377 yang dimiliki oleh PT Delta 

Djakarta Tbk pada tahun 2016 dan nilai maksimum 

sebesar 0.783978 dimiliki oleh PT Nippon Indosari 

Corporindo Tbk pada tahun 2014. 

 

Penentuan Regresi Data Panel 

Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk memilih model yang 

digunakan apakah sebaiknya menggunakan model 

Common Effect atau model Fixed Effect. Dengan 

kriteria perngujian, apabila nilai probabilitas pada 

cross section Chi-Square > 0,05 maka menggunakan 

Common Effect. Namun, apabila cross section Chi 

Square < 0,05 maka menggunakan Fixed Effect. 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 4.407453 (20,35) 0.0001 

Cross-section Chi-square 74.224795 20 0.0000 

Sumber Data: Output Eviews 9.0, data diolah 

Berdasarkan Hasil Uji Chow pada tabel diatas, 

menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square 

sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05 atau 5%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil regresi 

model yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model fixed effect. Dengan demikian penelitian ini 

dilanjutkan ke Uji Hausman.  

Uji Hausman 
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Uji Hausman dilakukan pada hasil model regresi 

dengan random effect. Dengan kriteria perngujian, 

apabila nilai probabilitas pada cross section Chi-

Square > 0,05 maka menggunakan Random Effect. 

Namun, apabila cross section Chi Square < 0,05 

maka menggunakan Fixed Effect. 

Hasil Uji Hausman 

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-Sq. 

d.f. Prob. 

Cross-section 

random 
1.228387 3 0.7462 

Sumber Data: Output Eviews 9.0, data diolah 

Berdasarkan tabel diatas untuk uji Hausman 

menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi-square 

sebesar 0.7462 yang lebih besar dari 0.05, sehingga 

dapat dikatakan bahwa hasil regresi model ini 

menggunakan model random effect. Dengan 

demikian penelitian ini dilanjutkan ke Uji Langrage 

Multiplier (Uji LM). 

Uji Langrage Multiplier 

Pada uji chow sudah didapatkan hasil bahwa yang 

digunakan adalah Fixed Effect, sedangkan, pada uji 

hausman hasil yang didapatkan adalah menggunakan 

model Random Effect. Hal ini menunjukkan hasil 

yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan uji 

LM untuk menentukan model manakah diantara 

Common Effect dan Random Effect yang terbaik 

untuk digunakan dalam penelitian ini dengan 

ketentuan apabila Prob BP <0,05 maka model yang 

digunakan adalah model Random Effect, sebaliknya 

jika Prob BP > 0,05 maka yang digunakan adalah 

model Common Effect. 

Hasil Uji Langrage Multiplier 

 
Test Hypothesis 

 Cross-

section 
Time Both 

Breusch-

Pagan 
11.37300 1.537630 12.91063 

 
(0.0007) (0.2150) (0.0003) 

Sumber Data: Output Eviews 9.0, data diolah 

 

Berdasarkan hasil uji LM pada tabel 4.6 di atas, 

menunjukkan bahwa Prob BP lebih kecil dari 0,05 

yaitu sebesar sebesar 0,0003, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa  model yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Random Effect. 

 

Regresi Data Panel 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data 

panel yang terdiri dari 23 perusahaan dan jumlah 

sampel selama 3 tahun sehingga sampel keseluruhan 

sebanyak 69 yang diambil secara purposive 

sampling, sedangkan untuk model penelitian 

sebanyak 10 sampel data yang dikeluarkan 

dikarenakan terdapat perilaku data yang tidak 

normal (outlier), sehingga diperoleh hanya 59 

sampel data yang digunakan untuk penelitian. 
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Regresi Data Panel Metode Random Effect 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.001309 0.006468 0.202360 0.8408 

ROE -0.036644 0.031315 -1.170185 0.2501 

DER 0.065510 0.008898 7.361898 0.0000 

CIR 0.071822 0.147448 0.487099 0.6293 

R-squared 0.195667     Mean dependent var -0.002874 

Adjusted R-squared 0.124696     S.D. dependent var 0.029441 

S.E. of regression 0.027563     Sum squared resid 0.025831 

F-statistic 2.757009     Durbin-Watson stat 1.807812 

Prob(F-statistic) 0.057333    

Keterangan: 

ROE : Return On Equity 

DER : Debt to Equity Ratio 

CIR  : Capital Intensity Ratio 

 Sumber Data: Output Eviews 9.0, data diolah 

 

Dari hasil regresi data panel pada tabel diatas, maka didapatkan persamaan regresi linier data panel sebagai 

berikut: 

ETRit = 0.001309 – 0.036644 ROEit + 0.065510 DERit + 0.147448 CIRit + ɛit 

Adapun interpretasi dari hasil regresi diatas adalah: 

a. Apabila profitability (ROE), Leverage 

(DER) dan Capital Intensity Ratio (CIR) 

diasumsikan konstan, maka rata-rata 

effective tax rate perusahaan di perusahaan 

manufaktur sektor industry barang konsumsi 

adalah 0.001309. 

b. Nilai p-value ROE sebagai proksi 

profitabilitas yang dihasilkan dari p-value 

hitung adalah sebesar 0.2501. Hal ini 

menunjukkan bahwa p-value hitung 

(0.2501) lebih besar daripada p-value tabel 

(0.05). Nilai koefisien regresi untuk ROE 

sebesar -0.036644. Nilai koefisien regresi 

negatif menunjukkan bahwa apabila terjadi 

kenaikan ROE sebesar satu kali, maka 

effective tax rate (ETR) akan mengalami 

penurunan sebesar 0.036644 kali. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah 

konstan. 

c. Nilai p-value DER sebagai proksi leverage 

yang dihasilkan dari p-value hitung adalah 

sebesar 0.0000. Hal ini menunjukkan bahwa 

p-value hitung (0.0000) lebih kecil daripada 

p-value tabel (0.05). Nilai koefisien regresi 

untuk DER sebesar 0.065510. Nilai 

koefisien regresi positif menunjukkan 

bahwa apabila terjadi kenaikan DER sebesar 

satu kali, maka effective tax rate (ETR) akan 

mengalami kenaikan sebesar 0.065510 kali. 
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Hal tersebut dengan asumsi variabel lain 

adalah konstan. 

d. Nilai p-value CIR sebagai proksi capital 

intensity ratio yang dihasilkan dari p-value 

hitung adalah sebesar 0.6293. Hal ini 

menunjukkan bahwa p-value hitung 

(0.6293) lebih besar daripada p-value tabel 

(0.05). Nilai koefisien regresi untuk CIR 

sebesar 0.071822. Nilai koefisien regresi 

positif menunjukkan apabila terjadi 

kenaikan CIR sebesar satu kali, maka 

effective tax rate (ETR) akan mengalami 

kenaikan sebesar 0.071822 kali. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

 

Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik 

yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh model yang digunakan untuk menghubungkan 

antara variable independen dengan variabel 

dependen di dalam mengestimasi persamaan regresi. 

Selain itu koefisien determinasi digunakan dalam 

regresi berganda untuk mengukur seberapa baik 

garis regresi dari data yang dimiliki. Penelitian ini 

menggunakan regresi linier berganda, maka 

menggunakan Adjusted R2 (Adjusted R-square) 

disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan 

ukuran sampel. 

Berdasarkan hasil regresi pada penelitian ini, 

koefisien determinasi dari persamaan penelitian ini 

(Adjusted R-Square) adalah sebesar 0.124696 atau 

12,47%. Hal ini menunjukkan bahwa Profitability 

(ROE), Leverage (DER) dan Capital Intensity Ratio 

(CIR) mampu menjelaskan pengaruh kepada 

effective tax rate (ETR) hanya sebesar 12,47%. 

Sedangkan sisanya sebesar 87,53% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak digunakan dalam model 

penelitian ini. 

 

Uji Normalitas 

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. Untuk mengetahui apakah 

data terdistribusi normal atau tidak, dalam penelitian 

ini menggunakan probability Jarque-Bera. Apabila 

probability Jarque-Bera diatas 0,05 atau 5% artinya 

data terdistribusi normal. 

Hasil Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

6

-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06

Series: Standardized Residuals

Sample 2015 2016

Observations 38

Mean      -0.000470

Median  -0.001960

Maximum  0.066508

Minimum -0.066915

Std. Dev.   0.033233

Skewness  -0.239896

Kurtosis   2.322678

Jarque-Bera  1.090863

Probability  0.579591
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Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan 

Eviews9, hasil uji normalitas yang ditampilkan pada 

gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai probability 

Jarque-Bera sebesar 0.579591 lebih besar dari 0.05. 

Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel telah terdistribusi dengan normal. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji 

apakah pada modal regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Salah satu cara untuk 

mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas yaitu 

dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel 

independen. Ketentuan yang menentukan adanya 

multikolinieritas yaitu apabila terdapat variabel yang 

bernilai lebih dari 0.85. 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

ROE DER CIR 

ROE  1.000000  0.536262 -0.190961 

DER  0.536262  1.000000 -0.067530 

CIR -0.190961 -0.067530  1.000000 

Sumber Data: Output Eviews 9.0, data diolah 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, 

dapat dilihat pada table di atas menunjukkan hasil 

besaran korelasi antar variable independen kurang 

dari 0.85, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini tidak ditemukan adanya 

multikolineritas antar variabel independen. 

 

 

Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi ini dilakukan untuk menguji 

adanya hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya. Yang paling 

banyak digunakan dalam melakukan identifikasi 

autokorelasi adalah dengan menggunakan Uji 

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

ditetapkan dalam pengujian ini adalah apabila nilai 

D-W berada di antara dU dan (4-dU) dengan dL 

1.4385 dan dU 1.7266 (Lampiran XI), maka tidak 

terdapat autokorelasi. 

Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Statistic  

Durbin-Watson stat 1.807812 

Sumber Data: Output Eviews 9.0, data diolah 

 

Autokorelasi 

positif 

Ragu-

ragu 

Tidak ada 

autokorelasi 

Ragu-

ragu 

Autokorelasi 

negatif 

  

0      dL        dU       4-dU    4-dL      4 

           1.4385      1.7266   2.2734    2.5615 

Berdasarkan uji D-W pada tabel 4.9 yang telah 

diolah oleh peneliti, dapat diketahi nilai D-W stat 

berdasarkan hasil regresi yang dapat dilihat pada 

tabel 4.7 adalah sebesar 1,807812 yang artinya 

bahwa nilai D-W sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model penelitian ini tidak terdapat autokorelasi. 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji t (Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien 

regresi dari variabel independen yaitu effective tax 

rate (ETR) berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu Profitability (ROE), 

Leverage (DER) dan Capital Intensity Ratio (CIR) 
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dengan membandingkan antara profitabilitas dengan 

tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05. Kriteria 

uji t (parsial) ini adalah apabila profitabilitas setiap 

variabel independen kurang atau sama dengan 0.05, 

maka hipotesis diterima. 

 

H1 : Profitability berpengaruh signifikan terhadap 

Effective Tax Rate (ETR) 

Dari hasil uji t (parsial) dari hasil regresi data panel 

yang dapat dilihat pada tabel regresi data panel, 

variabel Profitability (ROE) memiliki probabilitas 

sebesar 0.2501 lebih besar dari tingkat signifikansi 

0.05 yang artinya hipotesis ditolak.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Hanum (2013) dan Ardyansyah 

(2014) dikarenakan perusahaan dalam menghasilkan 

laba lebih cenderung untuk membayar pajak 

berdasarkan aturan yang telah ditetapkan (Hanum, 

2013).  

 

H2 : Leverage berpengaruh signifikan terhadap 

Effective Tax Rate (ETR) 

Dari hasil uji t (parsial) dari hasil regresi data panel 

yang dapat dilihat pada tabel regresi data panel, 

variabel Leverage (DER) memiliki profitabilitas 

sebesar 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikan 

0.05 yang artinya hipotesis dapat diterima.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Wibowo (2012), Hanum 

(2013), Simarmata (2015), Agustin L. (2016) dan Iis 

(2016). Hal tersebut dapat dikarenakan penggunaan 

hutang dalam pembiayaan kegiatan operasional 

perusahaan menyebabkan timbulnya biaya bunga. 

 

H3 : Capital Intensity Ratio berpengaruh 

signifikan terhadap Effective Tax Rate (ETR) 

Dari hasil uji t (parsial) dari hasil regresi data panel 

yang dapat dilihat pada tabel regresi data panel, 

variabel Capital Intensity Ratio (CIR) memiliki 

profitabilitas sebesar 0.6293 lebih besar dari 0.05 

yang artinya hipotesis ditolak.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Kristanto (2013), Hanum 

(2013), Ardyansyah (2014) dan (Primordia (2015). 

 

Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh 

Profitabiliy, Leverage dan Capital Intensity Ratio 

terhadap Effective Tax Rate”, ditemukan bahwa 

Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap 

Effective Tax Rate. Hal ini mengindikasikan bahwa 

hubungan antara prinsipal dan agen pada teori agensi 

berpengaruh bagi perusahaan dalam menentukan 

penggunaan hutang untuk keperluan investasi 

maupun kegiatan operasional perusahaan sehingga 

menyebabkan laba yang diperoleh perusahaan naik 

dan juga mempengaruhi kenaikan beban pajak yang 

ditanggung oleh perusahaan. 

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan yang 

termasuk dalam perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi tahun 2014-2016 dan 

didapatkan 23 perusahaan yang memenuhi kriteria 

dimana perusahaan tersebut secara konsisten masuk 

dalam perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi selama tahun penelitian dan mempunyai 

data yang berhubungan dengan pengukuran pada 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

Pengaruh Profitability, Leverage..., Bella Nurul Dalila, Ak.-IBS, 2017



13 

Indonesia Banking School 

Kesimpulan 

Penelitian ini menganalisis pengaruh profitability, 

leverage dan capital intensity ratio terhadap 

effective tax rate (ETR). Dari hasil analisis data dari 

bab sebelumya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Profitability tidak berpengaruh signifikan 

terhadap effective tax rate. 

2. Leverage berpengaruh signifikan positif 

terhadap effective tax rate, semakin tinggi 

hutang perusahaan maka tarif pajak efektif akan 

semakin tinggi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 

hutang yang digunakan untuk investasi 

perusahaan, sehingga menyebabkan laba yang 

diperoleh perusahaan naik dan juga 

mempengaruhi kenaikan beban pajak yang 

ditanggung perusahaan. 

3. Capital intensity ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap effective tax rate. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

maka keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi, 

karena sektor industri barang konsumsi 

memiliki persamaan dalam laporan keuangan 

sehingga mencerminkan tarif pajak efektif 

secara signifikan. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya profitability, leverage dan capital 

intensity ratio 

3. Jumlah sampe dalam penelitian ini hanya 23 

perusahaan. 

Saran 

Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian 

ini, maka saran yang diberikan kepada penelitian 

selanjutnya adalah: 

1. Perusahaan memberikan pelatihan kepada 

sumber daya manusia dalam perusahaan 

mengenai pelaksanaan good corporate 

goverance dan tax planning. 

2. Bagi penelitian berikutnya diharakan dapat 

menambah variasi data sampel perusahaan dan 

menambah periode waktu penelitian agar 

menambah keyakinan terhadap hasil penelitian. 

3. Penelitian berikutnya diharapkan dapat 

menambah variabel lainnya. 
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