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ABSTRACT : The purpose of this study is to determine differences in financial performance profile,
management profile, tax avoidance profile, risk profile and business profile between tax amnesty
firm and non tax amnesty firm. This results suggest that the profiles of firms are matters to
differentiate between tax amnesty firm and non tax amnesty firm. This study uses 5 performance
indicators, such as: financial performance profile, management profile, tax avoidance profile, risk
profile, and business profile. This study also use 70 firms matching sample, consist of 35 tax
amnesty firm and 35 non tax amnesty firm which are listed in Indonesian Stock Exchange during
2011-2015. So the final observation are 350 firms years. Using Mann-Whitney test analysis, there
are interesting results: (1) there is differences in performance profil measured by discretionary
accrual, profitability, and tobin-q between tax amnesty firm and non amnesty firm; (2) there is
differences in management profile measured by institutional ownership between tax amnesty firm
and non amnesty firm; (3) there is differences in tax avoidance profile measured by cash ETR and
GAAP ETR between tax amnesty firm and non amnesty firm; (4) and there is differences in
business profile measured by multinational operations between tax amnesty firm and non amnesty
firm.
Keywords : business profile, performance profile, management profile, risk profile,
avoidance profile, tax amnesty

1
Analisis Perbandingan Profil Perusahaan..., Rania Jasmine, Ak.-IBS, 2017

tax

1.

Pendahuluan
Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak.
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 pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Ngadiman dan
Puspita Sari, 2014). Target penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, begitu
juga dengan realisasinya. Pemerintah berupaya agar tercapainya taget penerimaan pajak, seperti
penghapusan sanksi administrasi perpajakan yaitu bunga, penurunan tarif final revaluasi aset, dan
yang sedang dibahas yaitu kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak (Annisa et,.al, 2017).
Amnesti pajak adalah program pemerintah yang memaafkan semua atau sebagian dari
hukuman yang harus dibayar oleh cheater pajak jika mereka secara sukarela membayar
tunggakan pajak mereka (Andreoni, 1991). Cheater pajak didefinisikan sebagai orang-orang yang
tidak taat dan tidak jujur pada kewajiban pajaknya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak
orang-orang kaya di Indonesia yang memarkir dananya di luar negeri demi menghindari kewajiban
membayar pajaknya (Haryanto, 2016).
Tahun ini pemerintah melakukan kebijakan tax amnesty. Kebijakan ini diperkuat dengan
ditebitkannya UU No. 11 tahun 2016 tentang tax amnesty. UU tersebut diresmikan oleh Presiden
RI Joko Widodo pertanggal 1 Juli 2016. Benar saja adanya tax amnesty ini merupakan sinyal bagi
para pengusaha-pengusaha besar untuk turut serta.
Berdasarkan data yang dihimpun melalui halaman kompas dan tempo ada sebanyak 15
pengusaha dan tokoh kakap yang mengaku dirinya mengikuti tax amnesty, mereka adalah pemilik
korporasi di negara Indonesia, contohnya James Riady (Pemilik Lippo Grup), Franky Widjaja
(Pemilik Grup Sinar Mas), dan Aburizal Bakrie (Pendiri Grup Bakrie).
Oleh karena itu menarik untuk menginvestigasi profil perusahaan yang pemiliknya
mengikuti tax amnesty dan membandingkannya dengan perusahaan yang tidak mengikuti tax
amnesty. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan indikasi awal mengenai motivasi mereka
mengikuti tax amnesty. Profil perusahaan dilihat dari profil kinerja, profil manajemen, profil
penghindaran pajak, profil risiko, dan profil bisnis.
Profil kinerja dibagi menjadi dua yaitu kinerja akuntansi dan kinerja pasar. Kinerja akuntansi
diukur dengan manajemen laba dan rasio keuangan. Kinerja pasar diukur dengan Tobin-Q.
Penelitian yang dilakukan (Suyanto dan Supramono, 2012) membuktikan bahwa terdapat
pengaruh yang positif dan signifikan tindakan manajemen laba terhadap agresifitas pajak.
Perusahaan cenderung akan melakukan income decreasing untuk mengurangi penghasilan kena
pajak. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas dan leverage.
Penelitian yang dilakukan (Mustikasari, 2007) membuktikan bahwa perusahaan dengan
profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan yang
mempunyai profitabilitas rendah. Menurut (Kurniasih dan Sari, 2013) leverage merupakan
penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga
atau interest. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan
beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Penelitian
yang dilakukan oleh (Pohan, 2009) membuktikan bahwa rasio Tobin Q berpengaruh terhadap
penghindaran pajak.
Profil manajemen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan profil CEO dan
kepemilikan perusahaan, khususnya kepemilikan institusional. Penghindaran pajak yang dilakukan
oleh perusahaan-perusahaan tentulah melibatkan pimpinan-pimpinan perusahaan didalamnya
sebagai pengambil keputusan. Pada kenyataannya CEO dapat mempengaruhi keputusan
penghindaran pajak dengan mengatur “tone at the top” berkaitan dengan kegiatan pajak
perusahaan (Dyreng et al., 2010). Pemilik institusional memainkan peran penting dalam
memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajemen. Besar kecilnya konsentrasi
kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan.
(Merslythalia dan lesmana, 2016).
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Dyreng et al., 2010) profil penghindaraan pajak
yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan metode GAAP ETR dan CashETR. Effective
tax rate (ETR) adalah rasio (dalam presentase) dari pajak yang dibayarkan perusahaan
berdasarkan total pendapatan sebelum pajak penghasilan akuntansi sehingga dapat mengetahui
2
Analisis Perbandingan Profil Perusahaan..., Rania Jasmine, Ak.-IBS, 2017

seberapa besar presentase perubahan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang
diperoleh perusahaan (Xing dan Shunjun, 2007).
Profil risiko diukur melalui melalui standar deviasi dari ROA selama lima tahun. Penelitian
yang dilakukan (Damayanti dan Susanto, 2015) membuktikan bahwa risiko perusahaan
berpengaruh terhadap penghindaran pajak suatu perusahaan. Semakin besar risiko perusahaan
maka akan semakin besar tindakan tax avoidance yang dilakukan (Maharani dan Suardana,
2014).
Profil bisnis (operasi) dalam penelitian ini dilihat dari multinational operations. Perusahaan
yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan tax avoidance
yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa
melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut
memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya (Rego, 2003).
Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak
dengan mengambil topik tax amnesty yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya. Oleh
karena itu kontribusi utama penelitian ini adalah melakukan analisis perbandingan profil
perusahaan yang pemiliknya terindikasi mengikuti tax amnesty dan yang tidak mengikuti tax
amnesty. Secara spesifik penelitian ini menganalisisis profil kinerja, profil manajemen, profil
penghindaran pajak, profil risiko, dan profil bisnis.
2.
Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis
2.1.
Teori Agensi
Hubungan keagenan adalah kontrak antara satu pihak yang disebut dengan principal
dengan pihak lain yang disebut dengan agent, yaitu pihak yang melaksanakan kegiatan untuk
mewakili para principal yang melibatkan pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada
para agent. Dalam hubungan ini, keduanya baik prinsipal maupun agent, memiliki tujuan untuk
memaksimalkan kepentingan masing-masing. Adanya perbedaan kepentingan ini memunculkan
suatu konflik yang disebut dengan konflik kepentingan (Jensen dan Meckling, 1976).
Manajer memandang kebijakan penghindaran pajak adalah cara untuk meniminumkan
beban pajak secara legal sehingga dapat meningkatkan laba dan meningkatkan kinerja
perusahaan (Chen et al., 2014). Semakin tinggi insentif yang ada, maka akan membuat manajer
semakin agresif dalam menaikkan nilai perusahaan melalui cara tax avoidance(Desai dan
Dharmapala, 2006).
Tax avoidance merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh
perusahaan dalam memimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini akan merugikan pemegang
saham dan memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi
perusahaan dimata publik (Annisa dan Kurniasih, 2012).
2.2.
Penghindaran Pajak
Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal
dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan,
2013).
Adapun cara tersebut menurut (Merks, 2007 dalam Kurniasih dan Sari, 2013) adalah: (a)
Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan
pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven country) atas suatu jenis penghasilan (substantive
tax planning), (b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari
transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (Formal tax
planning), (c) Ketentuan Anti Tax Avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization,
treaty shopping, dan controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule); serta transaksi
yang tidak mempunyai substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule).
Secara teori, arti tax amnesty adalah penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang
menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak
lewat imbalan menyetor pajak dengan tarif yang lebih rendah. Sudah menjadi rahasia umum
bahwa banyak orang-orang kaya di Indonesia yang memarkir dananya di luar negeri demi
menghindari kewajiban membayar pajaknya (Haryanto, 2016).
Tax amnesty dalam penelitian ini masuk kedalam kategori cara penghindaran pajak yang
pertama yaitu memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang
memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven country) atas suatu jenis
penghasilan (substantive tax planning).
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Menurut penelitian Tax Justice Network (2010), lebih dari 331 miliar dollar AS (setara Rp
4.500 triliun) asset orang Indonesia berada di tax havens. Sedangkan, menurut Global Financial
Integrity (2014), sedikitnya terdapat Rp 200 triliun aliran dana ilegal keluar Indonesia setiap
tahunnya. Lembaga lain seperti McKinsey pernah menyebut jumlah asset orang Indonesia di luar
negeri mencapai Rp 4.000 triliun.1
2.3.
Tax Amnesty dan Profil Kinerja
Menurut (Scott, 2000) salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah
motivasi pajak. Pajak merupakan beban yang harus ditanggung perusahaan. Perusahaan
cenderung akan melakukan income decreasing untuk mengurangi penghasilan kena pajak
Penelitian yang dilakukan (Mustikasari, 2007) membuktikan bahwa perusahaan dengan
profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan yang
mempunyai profitabilitas rendah.
Menurut (Kurniasih dan Sari, 2013), leverage merupakan penambahan jumlah hutang yang
mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest. Pembiayaan melalui
hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi
beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.
Tobin Q pada umumnya diterapkan untuk mengukur kinerja manajemen, kinerja saham
perusahaan di pasar modal atau nilai perusahaan (firm value), perusahaan dengan kinerja dan
nilai perusahaan baik lebih besar pengaruh menurunkan penghindaran pajaknya daripada
perusahaan yang mempunyai kinerja relatip kurang baik (Pohan, 2009).
Berdasarkan argumentasi di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
Ha1: Terdapat perbedaan profil kinerja pada perusahaan yang melakukan tax amnesty dengan
perusahaan yang tidak melakukan tax amnesty.
2.4.
Tax Amnesty dan Profil Manajemen
Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil
oleh pemimpin perusahaan itu sendiri, CEO dapat mempengaruhi keputusan penghindaran pajak
dengan mengatur “tone at the top” berkaitan dengan kegiatan pajak perusahaan (Dyreng et al.,
2010).
Kepemilikan institusi menjalankan tugas untuk memantau, mendisplinkan dan
mempengaruhi manajer untuk dapat selalu fokus dalam menjalankan bisnis perusahaan dan
menghindari manajer mementingkan diri sendiri (Shleifer dan Vishney, 1986 dalam Annisa dan
Kurniasih, 2012)
Berdasarkan argumentasi di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
Ha2: Terdapat perbedaan profil manajemen pada perusahaan yang pemiliknya terindikasi
mengikuti tax amnesty dan yang tidak mengikuti tax amnesty.
2.5.
Tax Amnesty dan Profil Penghindaran Pajak
Amnesti pajak adalah program pemerintah yang memaafkan semua atau sebagian dari
hukuman yang harus dibayar oleh cheater pajak jika mereka secara sukarela membayar
tunggakan pajak mereka (Andreoni, 1991). Cheater pajak didefinisikan sebagai orang-orang yang
tidak taat dan tidak jujur pada kewajiban pajaknya.
Oleh karena itu, perusahaan yang mengikuti tax amnesty terindikasi merupakan
perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dimasa lalunya.
Berdasarkan argumentasi di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
Ha3: Terdapat perbedaan profil penghindaran pajak pada perusahaan yang pemiliknya
terindikasi mengikuti tax amnesty dan yang tidak mengikuti tax amnesty.
2.6.
Tax Amnesty dan Profil Risiko
Penelitian yang dilakukan (Damayanti dan Susanto, 2015) membuktikan bahwa risiko
perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Semakin besar risiko perusahaan maka akan
semakin besar tindakan tax avoidance yang dilakukan (Maharani dan Suardana, 2014)
Berdasarkan argumentasi di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
Ha4: Terdapat perbedaan profil risiko pada perusahaan yang pemiliknya terindikasi mengikuti
tax amnesty dan yang tidak mengikuti tax amnesty.
2.7.
Tax Amnesty dan Profil Bisnis
Perusahaan multinasional menggunakan seperangkat metode yang saling terkait dan
berorientasi global dalam melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak perusahaan.
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Perbedaan tarif pajak antar negara akan mendorong perusahaan untuk melakukan tax avoidance
(Slemrod, 2001 dalam Taylor dan Richardson, 2011).
Berdasarkan argumentasi di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
Ha5: Terdapat perbedaan profil bisnis pada perusahaan yang pemiliknya terindikasi mengikuti
tax amnesty dan yang tidak mengikuti tax amnesty.
3.
Metode Penelitian
3.1.
Data dan Sampel
Penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan yang pemiliknya terindikasi
mengikuti tax amnesty dan yang tidak mengikuti tax amnesty yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2011-2015. Jumlah sampel final sebanyak 70 perusahaan dengan periode
pengamatan sebanyak 5 tahun, seperti yang tampak pada Tabel 3.1 (lihat lampiran).
3.2.
Operasionalisasi Variabel
Dalam penelitian ini profil kinerja diukur dengan discretionary accrual, ROA, DER, dan
tobin-q, profil manajemen diukur dengan profil CEO dan kepemilikan institusional, profil
penghindaran pajak diukur dengan cash ETR dan GAAP ETR, profil risiko diukur dengan volatilitas
laba, dan profil bisnis diukur dengan operasi multinasional. Tabel 3.2 (lihat lampiran) menunjukkan
ringkasan operasionalisasi variabel.
3.3.
Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif (mean, maximum, minimum dan standard
deviasi), untuk mendeskripsikan objek penelitian. Kemudian teknik pengujian hipotesis
menggunakan uji mann whitney.
4.
Hasil Penelitian
4.1.
Statistik Deskriptif
4.1.1. Profil Kinerja
Dalam tabel 4.1 (lihat lampiran), mean discretionary accrual pada perusahaan yang
mengikuti tax amnesty dan yang tidak mengikuti tax amnesty masing-masing mempunyai nilai
sebesar -0,174439 dan -0,304067. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode pengamatan,
perusahaan sampel terindikasi menurunkan laba perusahaan (income decreasing). Perusahaan
yang tidak mengikuti tax amnesty cenderung melakukan tindakan income decreasing yang lebih
tinggi daripada perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty.
Dalam tabel 4.1 (lihat lampiran), rata-rata Return On Assetpada perusahaan yang
mengikuti tax amnesty dan yang tidak mengikuti tax amnesty masing-masing mempunyai nilai
sebesar 0,013432 dan 0,095760. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan yang tidak mengikuti tax
amnesty cenderung lebih baik dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang
tidak mengikuti tax amnesty.
Dalam tabel 4.1 (lihat lampiran), rata-rata leveragepada perusahaan yang mengikuti tax
amnesty dan yang tidak mengikuti tax amnesty masing-masing mempunyai nilai sebesar 1,915492
dan 1,903957. Terlihat nilai rata-rata leverage pada perusahaan yang mengikuti tax amnesty lebih
tinggi daripada perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty, dengan perbedaan yang tidak
terlalu besar ini menunjukan bahwa perusahaan yang mengikuti tax amnesty dan tidak mengikuti
tax amnesty sebagian besar modalnya dibiayai oleh utang.
Dalam tabel 4.1 (lihat lampiran), rata-rata tobin-qpada perusahaan yang mengikuti tax
amnesty dan yang tidak mengikuti tax amnesty masing-masing mempunyai nilai sebesar 1,442253
dan 2,111294. Terlihat nilai rata-rata tobin-q pada perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty
lebih tinggi daripada perusahaan yang mengikuti tax amnesty, hal ini menunjukan bahwa
perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty memiliki nilai perusahaan yang lebih baik daripada
perusahaan yang mengikuti tax amnesty.
4.1.2. Profil Manajemen
Dalam Tabel 4.2 (lihat lampiran), nilai rata-rata profil CEOpada perusahaan yang mengikuti
tax amnesty dan yang tidak mengikuti tax amnesty masing-masing mempunyai nilai sebesar
0,2343 dan 0,2571. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty
memiliki profil CEO yang lebih baik dilihat dari tiga aspek yaitu apakah manajer pernah kerja di
Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah manajer pernah menjadi komite audit (KA) dan apakah
manajer pernah menjabat sebagai CFO (CFO).
Dalam Tabel 4.2 (lihat lampiran), nilai rata-rata kepemilikan institusionalpada perusahaan
yang mengikuti tax amnesty dan yang tidak mengikuti tax amnesty masing-masing mempunyai
persentase nilai sebesar 0,568910 dan 0,629420. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan yang
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tidak mengikuti tax amnesty cenderung memiliki kontrol yang lebih baik daripada perusahaan yang
mengikuti tax amnesty.
4.1.3. Profil Penghindaran Pajak
Dalam Tabel 4.3 (lihat lampiran), nilai rata-rata cash ETRpada perusahaan yang mengikuti
tax amnesty dan yang tidak mengikuti tax amnesty masing-masing mempunyai nilai sebesar
0,244397 dan 0,347150. Terlihat nilai rata-rata cash ETR pada perusahaan yang mengikuti tax
amnesty lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty. Hal ini
memberi indikasi bahwa perusahaan yang mengikuti tax amnesty cenderung melakukan praktik
penghindaran pajak yang lebih besar daripada perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty.
Dalam Tabel 4.3 (lihat lampiran), nilai rata-rata GAAP ETRpada perusahaan yang
mengikuti tax amnesty dan yang tidak mengikuti tax amnesty masing-masing mempunyai nilai
sebesar 0,113059 dan 0,175911. Terlihat nilai rata-rata GAAP ETR pada perusahaan yang
mengikuti tax amnesty lebih rendah daripada perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty. Hal
ini memberi indikasi bahwa perusahaan yang mengikuti tax amnesty cenderung melakukan praktik
penghindaran pajak yang lebih besar daripada perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty.
4.1.4. Profil Risiko
Dalam Tabel 4.4 (lihat lampiran), nilai rata-rata risikopada perusahaan yang mengikuti tax
amnesty dan yang tidak mengikuti tax amnesty masing-masing mempunyai nilai sebesar 0,066314
dan 0,051159. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengikuti tax amnesty cenderung
memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty.
4.1.5. Profil Bisnis
Dalam Tabel 4.5 (lihat lampiran), nilai rata-rata multinational operationpada perusahaan
yang mengikuti tax amnesty dan yang tidak mengikuti tax amnesty masing-masing mempunyai
nilai sebesar 0,3829 dan 0,2629. Terlihat nilai rata-rata multinational operation pada perusahaan
yang mengikuti tax amnesty lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak mengikuti tax
amnesty, hal ini menunjukan bahwa perusahaan yang mengikuti tax amnesty merupakan
perusahaan dengan eksposur internasional yang lebih besar daripada perusahaan yang mengikuti
tax amnesty.
4.3.
Pembahasan Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji mann whitney dimana dasar
pengambilan keputusan jika Probabilitas > 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak Probabilitas < 0,05
maka Ho ditolak.
4.3.1. Profil Kinerja
Dalam Tabel 4.6 (lihat lampiran), hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
discretionary accrual pada perusahaan yang mengikuti tax amnesty dan perusahaan yang tidak
mengikuti tax amnesty. Hasil penelitian ini menambah bukti empiris dari penelitian (Suyanto dan
Supramono, 2012) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan
tindakan manajemen laba terhadap agresifitas pajak. Terlihat bahwa rata-rata (mean) untuk
variabel discretionary accrual pada perusahaan yang mengikuti tax amnesty adalah -0,173449 dan
untuk perusahaan yang mengikuti tax amnesty adalah -0,304067. Hal ini menggambarkan bahwa
selama periode pengamatan, perusahaan sampel terindikasi menurunkan laba perusahaan
(income decreasing). Perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty cenderung melakukan income
decreasing yang lebih tinggi daripada perusahaan yang mengikuti tax amnesty. Temuan tersebut
wajar, karena pada sisi lain perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty memiliki cash ETR lebih
tinggi daripada perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty. Cash ETR dalam penelitian ini
diperoleh dari pembagian cash tax paid dengan income before tax.
Dalam Tabel 4.6 (lihat lampiran), hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedan return on
asset pada perusahaan yang mengikuti tax amnesty dan perusahaan yang tidak mengikuti tax
amnesty. Hasil penelitian ini menambah bukti empiris dari penelitian (Maharani dan Suardana,
2014) yang membuktikan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Terlihat
bahwa rata-rata (mean) untuk variabel return on asset pada perusahaan yang mengikuti tax
amnesty adalah 0,013432 dan untuk perusahaan yang mengikuti tax amnesty adalah 0,095760.
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty cenderung lebih baik
dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti tax amnesty.
Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada
perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah (Mustikasari, 2007). Perusahaan yang
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memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan tax avoidance karena mampu mengatur
pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana, 2014).
Dalam Tabel 4.6 (lihat lampiran), hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tobin-q
pada perusahaan yang mengikuti tax amnesty dan perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty.
Hasil penelitian ini menambah bukti empiris dari penelitian yang dilakukan oleh (Pohan, 2009)
yang membuktikan bahwa tobin-q berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terlihat bahwa ratarata (mean) untuk variabel tobin-q pada perusahaan yang mengikuti tax amnesty adalah 1,442253
dan untuk perusahaan yang mengikuti tax amnesty adalah 2,111294. Hal ini menunjukkan bahwa
perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty cenderung memiliki pertumbuhan investasi dan nilai
perusahaan yang lebih baik daripada perusahaan yang mengikuti tax amnesty. Perusahaan
dengan kinerja dan nilai perusahaan yang baik akan lebih besar pengaruh menurunkan
penghindaran pajaknya daripada perusahaan yang mempunyai kinerja relatip kurang baik (Pohan,
2009).
4.3.2. Profil Manajemen
Dalam tabel 4.8, hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepemilikan
institusionalpada perusahaan yang mengikuti tax amnesty dan perusahaan yang tidak mengikuti
tax amnesty. Hasil penelitian ini menambah bukti empiris dari penelitian (Merslythalia dan
Lesmana, 2016) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap
penghindaran pajak. Terlihat bahwa rata-rata (mean) untuk variabel kepemilikan institusional pada
perusahaan yang mengikuti tax amnesty adalah 0,568910 dan untuk perusahaan yang mengikuti
tax amnesty adalah 0,629420. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak mengikuti tax
amnesty memiliki kontrol yang lebih baik didalam perusahaannya dibandingkan perusahaan yang
tidak mengikuti tax amnesty.Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan
mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan. Pemilik institusional memainkan peran
penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajemen (Merslythalia dan
Lesmana, 2016).
4.3.3. Profil Penghindaran Pajak
Dalam Tabel 4.6 (lihat lampiran), hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan cash
ETRpada perusahaan yang mengikuti tax amnesty dan perusahaan yang tidak mengikuti tax
amnesty. Terlihat bahwa rata-rata (mean) untuk variabel cash ETR pada perusahaan yang
mengikuti tax amnesty adalah 0,244397 dan untuk perusahaan yang mengikuti tax amnesty
adalah 0,347150. Semakin kecil nilai rata cash effective tax rate (CETR) perusahaan maka dapat
mencerminkan semakin besar adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal
ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengikuti tax amnesty cenderung melakukan praktik
penghindaran pajak yang lebih besar daripada perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty.
Dalam Tabel 4.6 (lihat lampiran), hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan GAAP
ETRpada perusahaan yang mengikuti tax amnesty dan perusahaan yang tidak mengikuti tax
amnesty. Terlihat bahwa rata-rata (mean) untuk variabel GAAP ETR pada perusahaan yang
mengikuti tax amnesty adalah 0,113059 dan untuk perusahaan yang mengikuti tax amnesty
adalah 0,175911. Semakin kecil nilai rata effective tax rate (ETR) perusahaan maka dapat
mencerminkan semakin besar adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan
(Sartika, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan
yang mengikuti tax amnesty lebih besar daripada penghindaran pajak yang terjadi pada
perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty.
4.3.5. Profil Bisnis
Dalam Tabel 4.6 (lihat lampiran), hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan operasi
multinasionalpada perusahaan yang mengikuti tax amnesty dan perusahaan yang tidak mengikuti
tax amnesty. Hasil penelitian ini menambah bukti empiris dari penelitian (Taylor dan Richardson,
2011) yang menyatakan bahwa operasi multinasional berpengaruh signifikan terhadap
penghindaran pajak. Terlihat bahwa rata-rata (mean) untuk variabel operasi multinasional pada
perusahaan yang mengikuti tax amnesty adalah 0,3829 dan untuk perusahaan yang mengikuti tax
amnesty adalah 0,2629. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengikuti tax amnesty
cenderung memiliki operasi multinasional yang lebih luas dibandingkan perusahaan yang tidak
mengikuti tax amnesty.Perusahaan dengan operasi multinasional yang luas memiliki
kecenderungan untuk melakukan tindakan tax avoidance yang lebih tinggi dibandingkan
perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke
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perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih
rendah dibandingkan negara lainnya (Rego, 2003).
5.
Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan
Berdasarkan analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Terdapat
perbedaan profil kinerja yang diukur dengan discretionary accrual, return on asset, dan tobin-q;
profil manajemen yang diukur dengan kepemilikan institusional; profil penghindaran pajak yang
diukur dengan cash ETR dan GAAP ETR; dan profil bisnis yang diukur dengan operasi
multinasional pada perusahaan yang pemiliknya terindikasi mengikuti tax amnesty dan yang tidak
mengikuti tax amnesty.
Hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi perusahaan yang melakukan praktik penghindaran
pajak, agar memperhatikan upaya penghindaran pajaknya dan dampaknya terhadap profil
perusahaan. Bagi regulator temuan dalam penelitian ini memberikan bukti empiris agar
memperhatikan profil perusahaan untuk mendeteksi adanya praktik penghindaran pajak pada
perusahaan-perusahaan di Indonesia. Bagi investor temuan ini
dapat menjadi bahan
pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi, sebaiknya investor melakukan investasi
pada perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty, karena memiliki nilai tobin-q yang
lebih tinggi, nilai tersebut menandakan bahwa pertumbuhan investasi pada perusahaan yang tidak
mengikuti tax amnesty lebih baik daripada perusahaan yang mengikuti tax amnesty.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pengukuran risiko menggunakan
volatilitas return on asset, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lain
seperti volatilitas return saham. Kedua, penentuan perusahaan yang mengikuti tax amnesty masih
berupa dugaan, untuk penelitian selanjutnya dapat memperoleh data formal dari dirjen pajak.
Ketiga, menggunakan matching sample. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat
menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, agar dapat memperoleh hasil yang
berbeda.
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Lampiran
Tabel 3.1 Pemilihan Sampel
Keterangan
Jumlah
Jumlah perusahaan yang pemiliknya terindikasi
47
mengikuti tax amnesty dan terdaftar di Bursa
Efek Indonesia hingga tahun 2015
Jumlah perusahaan yang memiliki laporan
(12)
keuangan tidak lengkap selama tahun 20112015
Jumlah matching sample perusahaan yang
35
tidak mengikuti tax amnesty
Jumlah sampel penelitian
70
Periode pengamatan
5
Jumlah observasi
350
Sumber: hasil olahan penulis.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel
Pengukuran
Profil Kinerja
DAit= TACt/At-1 - NDAit

Variabel
Discretionary
Accrual

𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
Total liabilities
𝐷𝐸𝑅 =
Shareholder ′ s equity
(MVS + D)
𝑞=
TA
Profil Manajemen
CEO = KAP + KA + CFO
jumlah saham institusi + blockholder
jumlah saham yang beredar
Profil Penghindaran Pajak
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝐸𝑇𝑅 =
𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒
𝐺𝐴𝐴𝑃 𝐸𝑇𝑅 =
𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
Profil Risiko
𝑅𝑂𝐴 =

Profitabilitas
Leverage
Tobin Q
Profil CEO
Kepemilikan
institusional
Cash ETR
GAAP ETR

Volatilitas laba

Multinational
operations

Skala
Rasio
Rasio
Rasio
Rasio
Rasio
Rasio

Rasio
Rasio

Rasio

Profil Bisnis
Nilai1 jika melaporkan asset luar negeri atau
pendapatan luar negeri dan 0 jika tidak memiliki
asset luar negeri atau pendapatan luar negeri.
Sumber: hasil olahan penulis.
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Nominal

Mean
Maximum
Minimum
Std.Dev.
N

DA
-0,174439
0,722
-2,9495
0,410842
175

Mean
Maximum
Minimum
Std.Dev.
N

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Profil Kinerja
Tax Amnesty Firm
Non-Tax Amnesty Firm
ROA
DER
Tobin-Q
DA
ROA
DER
0,013432
1,915492
1,442253 -0,30407
0,09576
1,903957
0,5772
20,4297
13,9199
1,7305
0,5631
15,6202
-3,5273
-10,0604
0,2035
-2,1268
-0,4956
0,0166
0,3032905 3,3315804 1,7979756 0,373586 0,131774 2,580006
175
175
175
175
175
175
Sumber: hasil olahan penulis.

Tobin-Q
2,111294
11,6633
0,5692
2,106043
175

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Profil Manajemen
Tax Amnesty Firm
Non-Tax Amnesty Firm
Profil CEO
Institusional
Profil CEO
Institusional
0,2343
0,56891
0,2571
0,62942
2
0,9815
2
0,9855
0
0,0405
0
0
0,45102
0,2292309
0,49959
0,2353673
175
175
175
175
Sumber: hasil olahan penulis.
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Profil Penghindaran Pajak
Tax Amnesty Firm
Non-Tax Amnesty
Cash
Cash ETR
GAAP ETR
ETR
GAAP ETR
Mean
0,244397
0,113059
0,34715
0,175911
Maximum
12,3203
1,2494
7,124
1,5002
Minimum
-9,3046
-4,6403
-4,1241
-2,6299
Std.Dev.
2,0053944
0,4977112
0,947293
0,3090691
N
175
175
175
175
Sumber: hasil olahan penulis.
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Profil Risiko
Non-Tax Amnesty
Tax Amnesty Firm
Firm
Risiko
Risiko
Mean
0,066314
0,051159
Maximum
1,4596
0,3112
Minimum
0,0021
0,0011
Std.Dev.
0,1265292
0,0514166
N
175
175
Sumber: hasil olahan penulis.
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Mean
Maximum
Minimum
Std.Dev.
N

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Profil Bisnis
Non-Tax Amnesty
Tax Amnesty Firm
Firm
Multinasional
Multinasional
0,3829
0,2629
0
0
1
1
0,48748
0,44145
175
175
Sumber: hasil olahan penulis.

Tabel 4.6 Ringkasan Hasil Penelitian
Rata-rata
Uji Statistik
Tax Amnesty
Non-Tax
Sig.
Hipotesis
Amnesty
(2tailed)
Alternatif
Profil Kinerja
Discretionary Accrual
-0,173449
-0,304067
0,000
Tidak dapat
ditolak
ROA
0,013432
0,095760
0,000
Tidak dapat
ditolak
Tobin-Q
1,442253
2,111294
0,000
Tidak dapat
ditolak
Profil Manajemen
Kepemilikan
0,568910
0,629420
0,005
Tidak dapat
Institusional
ditolak
Profil Penghindaran Pajak
CashETR
0,244397
0,347150
0,001
Tidak dapat
ditolak
GAAPETR
0,113059
0,175911
0,000
Tidak dapat
ditolak
Profil Bisnis
Operasi Multinasional
0,3829
0,2629
0,017
Tidak dapat
ditolak
Sumber: hasil olahan penulis.
Variabel
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