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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to examine the relationship between political 
connection and tax avoidance with proxied through Cash Effective Tax Rate 
(CETR), and also see the institutional ownership to the relationship between 
connection political and tax avoidance with the capital intensity and firm size as 
control variables. This research was conducted on mining firms in Indonesia Stock 
Exchange (IDX) 2012-2016. Data obtained by accessing the Indonesia Stock 
Exchange’s website. The samples in this study used purposive sampling technique 
in order to get a sample size of 18 companies and the number of observations is 65. 
The results of this study indicate that the connection political affect tax avoidance. 
The institutional ownership as moderating variable not affect relation between 
political connection and tax avoidance. While capital intensity also not affect on 
tax avoidance and firm size affect on tax avoidance. 

 

Keywords: Tax Avoidance, Cash Effective Tax Rate (CETR), Political Connection, 
Institutional Ownership, Capital Intensity, Firm Size 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk melihat hubungan antara koneksi politik 
terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengann cash effective tax rate 
(CETR), dan juga melihat pengaruh kepemilikan institusional terhadap hubungan 
antara koneksi politik dengan penghindaran pajak dengan capital intensity dan 
ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini dilakukan pada 
perusahaan tambang di Bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016. Data yang 
diperoleh dengan mengakses website Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan ukuran 
sampel dari 18 perusahaan dan jumlah observasi adalah 65. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
Kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi tidak mempengaruhi 
hubungan antara koneksi politik dengan penghindaran pajak. Sedangankan, capital 
intensity tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dan ukuran 
perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. 

 

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Cash Effective Tax Rate (CETR), Koneksi Politik, 
Kepemilikan Institusional, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal 

baliksecara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan 

berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan 

pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai 

sektor kehidupan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan 

peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional (Darmawan 

dan Sukartha, 2014). 

 Menurut UU no 22 tahun 2011 Pasal 1 penerimaan perpajakan terdiri dari 

semua pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri 

yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak 

pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi 

dan bangunan, bea dan cukai serta pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional 

yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan 

ekspor. Seperti yang disajikan dalam tabel 1.1 yang memuat realisasi penerimmaan 

pajak di Indonesia selama periode 7 tahun terakhir sebagai berikut:  
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Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia (dalam miliar) 

Sumber 
Penerimaan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Penerimaan 
Perpajakan 

723,307 873,874 980,518 1,077,307 1,146,866 1,240,419 1,539,166 

        

Pajak Dalam 
Negeri 

694,392 819,752 930,862 1,029,850 1,103,218 1,205,479 1,503,295 

Pajak 
Perdagangan 
Internasional 

28,915 54,122 49,656 47,457 43,648 34,940 35,871 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

 Penerimaan ini masih menjadi tulang punggung anggaran negara disamping 

penerimaan bukan pajak seperti migas dan non migas. Dalam situs 

(acntaranews.com), Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa neraca 

perdagangan Indonesia pada Agustus 2015 mengalami surplus 433,8 juta dolar 

Amerika Serikat, yang dipicu surplus sektor nonmigas sebesar 1,01 miliar dolar AS 

meskipun sektor migas mengalami defisit 580 juta dolar AS. 

 Indonesia meninggalkan posisinya sebagai satu-satunya wakil Asia 

Tenggara di Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada tahun 2008 

setelah menjadi net oil importer, dan diatur untuk menjadi pengimpor bensin 

terbesar pada tahun 2018 di tengah pertumbuhan pendapatan dan meningkatnya 

kepemilikan mobil dan bahan bakar yang subsidi. Seorang ahli masalah 

Pertambangan menyatakan pertambangan Indonesia dalam keadaan darurat. 

Artinya deposit tambang khususnya minyak yang dimilki Indonesia semakin kecil 

jumlahnya. Menurutnya, memanfaatkan kekayaan alam tersebut bagi kepentingan 
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sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia juga kurang menggambarkan 

realisasi yang adil. Sebagian besar kekayaan tambang bangsa Indonesia disinyalir 

dinikmati orang asing. (www.theglobal-review.com., 2013) 

 Peran pajak sebagai sumber pendapatan negara menjadi sangat penting 

selama periode waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Hal ini terbukti dengan adanya 

peningkatan pada setiap tahunnya, seperti yang disajikan dalam tabel 1.2 sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia 

Tahun Target Realisasi Pencapaian 

2010 Rp 743 triliun Rp 723 triliun 97,3% 

2011 Rp 879 triliun Rp 874 triliun 99,4% 

2012 Rp 1016 triliun Rp 981 triliun 96,5% 

2013 Rp 1148 triliun Rp 1077 triliun 93,8% 

2014 Rp 1246 triliun Rp 1147 triliun 92,1% 

2015 Rp 1489 triliun Rp 1240 triliun 83,3% 

2016 Rp 1538 triliun Rp 1539 triliun 100,1% 

Sumber: apbn-p kemenkeu 

 Di negara-negara berkembang banyak terjadi kasus penghindaran pajak 

sehingga terdapat deviasi atau adanya penyimpangan antara rencana dan realisasi 

pajak. Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau 

melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang 

bisa dikenai pajak (Uppal, 2005). Selanjutnya, Uppal (2005) mengatakan 

penghindaran pajak ini telah membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi 

sempit dan mengakibatkan begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak 

yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara. 
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 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. Metode dan teknik yang 

digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat 

dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. (Pohan, 2013). 

 Menurut Gusti Maya Sari (2014) tax avoidance adalah suatu skema 

transaksi yang ditunjukan dengan meminimalkan beban pajak dengan 

memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan-ketentuan perpajakan 

suatu negara. Ada tiga tahapan/langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam 

meminimalkan pajak yang dikenakan. Langkah pertama, perusahaan berusaha 

untuk menghindari pajak baik secara legal mapun ilegal. Langkah kedua, yaitu 

berusaha mengurangi beban pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga 

atau terakhir apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib 

pajak akan membayar pajak tersebut (Siahaan, 2010). 

 Menurut Cahyono et al. (2016) tidak sedikit perusahaan yang melakukan 

perencanaan pajak (tax planning) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang 

harus dibayar oleh perusahaan. Kegiatan iniakan memunculkan risiko bagi 

perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. 

Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan 

yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak 

(tax evasion). 

 Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas 

jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak 
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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 

(www.merdeka.com., 2013). 

 Koneksi politik sering terjadi di negara-negara berkembang dengan 

perlindungan hak milik lemah, termasuk salah satunya di Indonesia (Fisman, 2001). 

Pada negara Indonesia, koneksi politik yang umumnya dilakukan adalah dengan 

menempatkan orang yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah ke dalam 

struktur organisasi perusahaan, baik komisaris maupun direksi. Pranoto dan 

Widagdo (2016) menyatakan pengisian sejumlah komisaris BUMN yang memiliki 

koneksi politik dengan pemerintah sudah dilakukan sejak rezim presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono, yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2014. Koneksi 
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politik juga tampak jelas pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan 

mengangkat komisaris BUMN yang berasal dari partai politik ataupun relawan 

untuk menduduki jabatan sebagai komisaris BUMN. Hal ini menunjukkan bahwa 

koneksi politik merupakan hal yang umum terjadi dalam struktur organisasi 

perusahaan BUMN di Indonesia.  

 Leuz dan Gee (2006) dalam Butje dan Tjondro, (2014) meyatakan dalam 

menyusun strategi bersaing perusahaan harus mampu mencari dan memanfaatkan 

peluang dalam lingkungan bisnis, salah satunya melalui koneksi politik. Namun, 

pada sisi lain adanya koneksi politik juga memberikan manfaat akan pembayaran 

pajak yang lebih besar kepada pemerintah. Hasil penelitian Butje dan Tjondro 

(2014) menunjukkan koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap CETR 

yang berarti perusahaan melakukan tax avoidance. Hasil ini berbeda dengan 

penelitian Mulyani et al. (2014) yang menyatakan koneksi politik berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. 

 Penelitian ini memiliki beberapa komponen yang membedakan dengan 

penelitian sebelumnya. Variable kepemilikan institusional di replikasi dan di 

modifikasi dari penelitian Khan, et al., (2016) yang menguji pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan dan menggunakan 

kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Sedangkan dalam penelitian 

ini kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dan koneksi politik menjadi 

variabel independen. Kedua, penelitian ini menambahakan variabel capital 

intensity dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. 
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 Dengan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti bertujuan 

untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap pengindaran pajak secara 

langsung, yang dimoderasi dengan kepemilikan institusional. 

 Berdasarkan hasil uraian masalah yang timbul maka peneliti mengambil 

judul “Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Dengan 

Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada 

Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2016)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah 

penelitiannya sebagai berikut: 

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

2. Apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh koneksi politik 

terhadap penghindaran pajak?  

 

1.3. Pembatasan Masalah 

1. Penulis fokus membahas pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran 

pajak yang dilakukan perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai 

moderasi. 

2. Penelitian ini fokus pada penghindaran pajak yang diproksikan dengan 

CETR (Cash Effective Tax Rate). 
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3. Sampel dalam penelitian ini merupakan perusahaan tambang yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah menunjukan apa yang akan diperoleh atau 

dicapai penulis. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap 

pengindaran pajak pada perusahaan. 

2. Untuk menguji dan menganalisis kepemilikan institusional dalam memoderasi 

pengaruh koneksi politik terhadap pengindaran pajak pada perusahaan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi 

aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga 

pemerintah yang didalam hal ini khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk 

mempertimbangkan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik 

sehingga perusahaan tidak bisa memanfaatkan celah yang terdapat dalam 

peraturan perpajakan. 
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2. Bagi Investor dan Pemegang Saham 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor dan pemegang 

saham perusahaan tentang karakteristik perusahaan yang memungkinkan 

untuk melakukan penghindaran pajak dan mekanisme tata kelola 

perusahaan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengontrol 

manajer. 

3. Bagi para Akademisi dan Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk 

penelitian mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan berikutnya, 

khususnya di Indonesia. Selain itu juga dapat mendukung dan memberikan 

bukti empiris terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. 

  

1.6. Sistematika Penulisan 

 Untuk menjadikan pemahaman atas materi yang diperoleh dalam penelitian 

ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari lima 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, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir 

adalah sistematika penelitian. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

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 : METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum dan deskripsi 

objek penilitian mengenai bidang usaha suatu badan usaha/organisasi yang 

akan diteliti, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, dan 

operasinalisasi variabel. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari pengujian 

tersebut, serta pembahasan dengan analisis yang dikaitkan dengan teori 

yang berlaku. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ke lima ini akan di sertakan kesimpulan dari hasil analisis yang 

dilakukan pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi 

peneliti selanjutnya dengan penelitian yang sejenis dan juga implikasi 

penelitian terhadaps praktik yang terjadi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Agensi 

 Prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan agen adalah 

manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer. Inti dari hubungan keagenan 

adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian 

di pihak manajemen. (Jao dan Pagalung, 2011) 

 Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi menjelaskan 

adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. 

Konflik ini disebut agency problem atau masalah agensi. Adanya pemisahan antara 

pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain 

yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan 

keinginan atau kepentingan principle. 

 Anthony dan Govindarajan (2005) juga mengasumsikan bahwa prinsipal 

diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari 

investasi mereka di perusahaan tersebut. Prinsipal tidak memiliki informasi yang 

mencukupi mengenai kinerja agen, prinsipal tidak pernah dapat merasa pasti 

bagaimana usaha agen dalam memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. 

Hal ini akan menyebabkan ketimpangan informasi antara prinsipal dan agen atau 

biasa disebut dengan asimetri informasi. 
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Uraian teori di atas dapat dikaitkan dengan penelitian ini, dimana yang 

sudah dijelaskan bahwa teori agensi adalah teori yang muncul akibat adanya 

perbedaan kepentingan antara pihak pemilik yang mengharapkan kinerja 

perusahaan yang baik agar tingkat pengembaliannya semakin tinggi dengan 

manajemen yang memiliki kepentingan sendiri dari bonus. Perbedaan kepentingan 

antara prinsipal dan agen dapat memengaruhi berbagai hal menyangkut kinerja 

perusahaan salah satunya kebijakan perusahaan terkait pajak. Manajer sebagai agen 

mempunyai kepentingan untuk memperoleh kompensasi atau insentif sebesar-

besarnya melalui laba yang tinggi atas kinerjanya dan pemegang saham ingin 

menekan pajak yang dibayarkan melalui laba yang rendah. 

Praktik penghindaran pajak jika tidak dalam pengelolaan yang baik akan 

menimbulkan konflik kepentingan yang diawali dengan adanya asimetri informasi 

(Prasiwi, 2015). Tax avoidance yang dilakukan manajemen perusahaan memicu 

timbulnya konflik agensi. Agency theory memandang perbedaan kepentingan antara 

pemegang saham dengan manajer. Pemegang saham dan manajer akan berusaha 

memaksimalkan atau mengoptimalkan kepentingannya masing-masing. 

(Merslythalia dan Lasmana, 2016). 

2.1.2. Rekonsiliasi Fiskal 

Menurut Agoes dan Trisnawati (2010) rekonsiliasi fiskal adalah 

penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk 

menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. 

Resmi (2014) menjelaskan bahwa rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib 

pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi 
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(komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial 

merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK). Sedangkan Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun sesuai 

peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. (Suandy, 

2011).  

Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal memiliki 

peraturan masing-masing dalam menentukan penghasilan dan biaya. Jika laporan 

keuangan komersial disusun bedasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk 

memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu, 

maka laporan keuangan fiskal disusun bedasarkan peraturan perpajakan yang 

digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, sehingga terjadi 

perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Untuk 

mencocokan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dan 

laporan keuangan fiskal perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. (Lauwrensius, 2013). 

Perbedaan catatan akuntansi komersial dan fiskal dikarenakan adanya 

perbedaan waktu pengakuan dan perbedaan tetap atau permanen. Berdasarkan dua 

perbedaan penyusunan laporan keuangan tersebut suatu entitas (wajib pajak) akan 

mengakibatkan perbedaan laba atau rugi (Resmi, 2014). Menurut Muljono dan 

Baruni Wicaksono (2009) rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah koreksi 

perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, 

masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara 

fiskal. 
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2.1.3. Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Suandy (2011) menyatakan perencanaan pajak adalah langkah awal dalam 

manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap 

peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang 

akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) 

adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Sedangkan Syanthi, et al. (2012) 

menjelaskan bahwa perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari 

manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan 

dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. 

Perencanan pajak juga merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak 

yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh 

maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang 

hal ini masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh 

karena itu, perencanan pajak (tax planning) merupakan tindakan yang legal karena 

diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan 

yang berlaku di Indonesia. (Aditama dan Purwaningsih, 2014). Maka perencanaan 

pajak di sini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya 

berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak. (Suandy, 2008) 

 Sisi akuntansi menjelaskan bahwa pajak merupakan biaya/beban yang akan 

mengurangi laba bersih, hal ini bertolak-belakang dengantujuan semua entitas 

bisnis yang ingin mempunyai laba besar (Wibawa et al., 2016). Timbulnya beban 

pajak akan membuat wajib pajak berupaya untuk meminimalkan beban pajak 

dengan berbagai cara, mulai dari cara yang masih ada dalam bingkai peraturan 
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perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Pada umumnya, 

perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib 

pajak supaya hutang pajaknya berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih 

dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2011). 

Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan teknik tax 

planning (Rori, 2013). Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak 

untuk meminimalkan beban pajak yaitu melalui penghematan pajak (tax saving). 

Penghematan pajak adalah satu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam 

mengelakkan utang pajaknya (Zain, 2007). Selain itu menurut Suandy (2011) cara 

lain untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan melakukan pergeseran pajak 

(tax shifting), penggelapan pajak (tax evasion), ataupun penghindaran pajak (tax 

avoidance). 

2.1.4. Penghindaran Pajak 

 Menurut Pohan (2013) mendefinisikan bahwa penghindaran pajak adalah 

upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak 

karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik 

yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang 

terdapat dalam undang-undang.  

 Penghindaran pajak adalah merupakan tindakan perusahaan untuk 

mengurangi atau meminimalisir beban pajak perusahaan. Pajak merupakan salah 

satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat melalui 

pemerintah. Dana hasil pembayaran pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk 
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melaksanakan tugas Negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai 

kesejahteraan umum (Yoehana, 2013). 

 Menurut Xynas (2011) dalam Budiman dan Setiyono (2014) menyatakan 

penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat 

legal (Lawful), sedangkan penggelapan pajak (Tax Evasion) adalah usaha untuk 

mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (Unlawful). 

 Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari 

penggelapan pajak (tax evasion), di mana penggelapan pajak terkait dengan 

penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau 

menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara 

“legal” dengan memanfaatkan celah (loopholes) yang terdapat dalam peraturan 

perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan 

transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (pajak.go.id). 

 Penciptaan suatu alternatif baru dari aktivitas tax avoidance dalam 

perencanaan pajak dapat menimbulkan penghematan dalam besarnya pajak oleh 

perusahaan, sehingga diharapkan perusahaan lebih memberikan perhatian dalam 

memenuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Dengan pajak yang 

dibayarkan oleh perusahaan kepada negara akan digunakan untuk memfasilitasi 

masyarakat sehingga dapat menaikkan derajat hidup masyarakat (Annisa, 2011). 

 Pada penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan menggunakan 

perhitungan Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR adalah model yang 

dikembangkan oleh Dyreng et al. (2010), yaitu sebagai berikut: 

CETR = 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑

𝑃𝑟𝑒−𝑇𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
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2.1.5. Koneksi Politik 

 Faccio (2006) dalam Butje dan Tjondro (2014) menyatakan sebuah 

perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika paling kurang satu pemegang 

saham utama (orang yang memiliki setidaknya 10 persen hak suara berdasarkan 

jumlah saham yang dimiliki) atau satu dari pimpinan (CEO, presiden direktur, wakil 

presiden direktur, kepala bagian atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, 

menteri, atau memiliki hubungan dekat dengan tokoh atau partai politik. 

 Dalam menyusun strategi bersaing perusahaan harus mampu mencari dan 

memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis, salah satunya melalui koneksi 

politik. Namun, pada sisi lain adanya koneksi politik juga memberikan manfaat 

akan pembayaran pajak yang lebih besar kepada pemerintah. (Leuz dan Gee, 2006 

dalam Butje dan Tjondro, 2014). Keuntungan lain yang di dapat oleh perusahaan 

yang berkoneksi politik adalah akses yang lebih mudah untuk pembiayaan hutang, 

pajak yang lebih rendah, dan kekuatan pasar yang lebih kuat. (Kim dan Zhang, 

2013). 

 Penelitian ini, dalam menilai ada tidaknya koneksi politik suatu perusahaan 

menggunakan proksi ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada 

perusahaan. Di hitung dengan menggunakan dummy yaitu, nilai 1 untuk ada nya 

kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan dan 0 untuk tidak ada nya 

kepemilikan langung oleh pemerintah pada perusahaan. 

2.1.6. Kepemilikan Intitusional 

 Kepemilikan institusional adalah investor besar, seperti usaha dana yayasan 

dan dana pensiun yang membeli saham perusahaan dalam jumlah besar. 
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Kebanyakaan investor pribadi tidak mempunyai saham yang cukup untuk 

mempengaruhi manajemen perusahaan. Walaupun demikian, dewasa ini semakin 

banyak saham yang dibeli investor institusional. Karena mereka mengontrol 

berbagai sumber daya, maka investor khususnya usaha dana yayasan (mutual fund) 

dan dana pensiun (pension fund) dapat membeli saham dalam jumlah besar. (Griffin 

dan Ebert, 2007) 

 Menurut (Ngadiman dan Puspitasari, 2014) kepemilikan institusional 

adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan 

hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-

institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja 

manajemen. 

 Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan 

besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga 

biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk 

mengelola investasi perushaaan. (Cahyono et al., 2016) 

 Selain itu kepemilikan institusional mempunyai peran penting dalam 

memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi perilaku manajer (Merslythalia dan 

Lasmana, 2016). Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin 

besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk 

mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar 

untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan 

meningkat (Reinaldo, 2017). 
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 Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan maka 

kepatuhan dan kinerja manajemen akan meningkat. Semakin besar kepemilikan 

institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari 

institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan 

memberikan dorongan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan 

(Amila, 2016). Dalam penelitian ini kepemilikan institusional dihitung dengan 

menggunakan indikator persentase jumlah saham yangdimiliki insitusi dari seluruh 

modal saham yang beredar sesuai dengan penelitian Feranika (2016): 

Kepemilikan Institusional:  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

 

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan 

penelitian, melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya juga merupakan hal yang 

sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. 

Penelitian yang pertama berasal dari jurnal Mozaffar Khan, Suraj 

Srinivasan, dan Liang Tan (2016) yang berjudul Institutional Ownership and 

Corporate Tax Avoidance: New Evidence. Penelitian ini menggunakan perhitungan 

CETR dan ETR pada variabel Tax Avoidance, yang menghasilkan Institutional 

Ownership berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. 

Pada penelitian yang kedua yaitu Stella Butje dan Elisa Tjondro (2014) yang 

berjudul Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax 

Avoidance. Penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol Ukuran Perusahaan, 

Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Sektor Industri. Dengan menggunakan 
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CETR sebagai proksi dari variabel dependen, penelitian ini menghasilkan Karakter 

Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap CETR. Koneksi Politik dan Sektor Industri berpengaruh positif 

signifikan terhadap CETR. Serta Leverage tidak berpengaruh terhadap CETR. 

 Berbeda dengan penelitian yang ketiga dari I Made Surya Dharma dan Putu 

Agus Ardiana (2016) yang berjudul Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, 

Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. Dengan 

memproksikan dependen variabel dengan Cash Effective Tax Rates penelitian ini 

menghasilkan Ukuran Perusahaan berpegaruh positif terhadap Tax Avoidance 

Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance, Koneksi Politik 

tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. 

 Penelitian lainnya yang berjudul Pengaruh Karakteristik Perusahaan, 

Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2008-2012) 

oleh S. Mulyani et al. (2014) dengan jumlah sampel 13 perusahaan menghasilkan 

Koneksi Politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan 

Intensitas Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Pada penelitian Rusli Reinaldo tahun 2017 yang berjudul Pengaruh 

Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi 

Kerugian Fiskal, dan CSR Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur 

Subsektor Makanan dan Minuman Terdaftar Di BEI 2013-2015. Pengujian 

hipotesis pada penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, 
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menghasilkan Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap Tax Avoidance. 

Penelitian penghindaran pajak yang dilakukan Saifudin dan Derick 

Yunanda (2016) dengan menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI menghasilkan ROA dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh 

signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Serta Leverage, Ukuran Perusahaan, dan 

Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran 

Pajak. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. 

Nama Peneliti 
dan Tahun 
Penelitian 

 

Variabel Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

1. Mozaffar Khan, 
Suraj 
Srinivasan, dan 
Liang Tan 
(2016) 

Variabel Independen: 
Institutional Ownership 

Variabel Dependen: 
Corporate Tax Avoidance 

Institutional Ownership 
significantly positive relation 
with Corporate Income Tax 
Avoidance 

2. Stella Butje dan 
Elisa Tjondro 
(2014) 

Variabel Indpenden:  
Karakter Eksekutif dan 
Koneksi Politik 

Variabel Kontrol: Ukuran 
Perusahaan, Leverage, 
Pertumbuhan Penjualan, dan 
Sektor Industri 

Variabel Dependen: Tax 
Avoidance 

Karakter Eksekutif, Ukuran 
Perusahaan, dan 
Pertumbuhan Penjualan 
berpengaruh negatif 
signifikan terhadap CETR 

 

Koneksi Politik dan Sektor 
Industri berpengaruh positif 

signifikan terhadap CETR 

Leverage tidak berpengaruh 
terhadap CETR 
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3. I Made Surya 
Dharma dan 
Putu Agus 
Ardiana (2016) 

Variabel Independen: 
Leverage, Intensitas Aset 
Tetap, Ukuran Perusahaan, 
dan Koneksi Politik 

Variabel Dependen: Tax 
Avoidance 

Leverage dan Intensitas Aset 
berpengaruh negatif terhadap 
Tax Avoidance 

Ukuran Perusahaan 
berpegaruh positif terhadap 
Tax Avoidance  

Koneksi Politik tidak 
berpengaruh terhadap Tax 
Avoidance. 

4. Sri Mulyani, 
Darminto, dan 
M.G Wi Endang 
N.P (2014) 

Variabel Independen: 
Leverage, Intensitas Modal, 
Koneksi Politik, Reformasi 
Perpajakan 

Variabel Dependen: 
Penghindaran Pajak 

Leverage dan Koneksi 
Politik berpengaruh negatif 
signifikan terhadap 
penghindaran pajak 

Intensitas Modal dan 
Reformasi Perpajakan tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap penghindaran pajak 

5. Rusli Reinaldo 
(2017) 

Variabel Independen: 
Leverage, ROA, Ukuran 
Perusahaan, Kepemilikan 
Institusional, Kompensasi 
Rugi Fiskal, Corporate 
Social Responsibility 

Variabel Dependen: Tax 
Avoidance 

Leverage, Kepemilikan 
Institusional dan Ukuran 
Perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap Tax 
Avoidance 

ROA, Kompensasi Kerugian 
Fiskal, dan Corporate Social 
Responsibility berpengaruh 
signifikan terhadap Tax 
Avoidance 

6. Saifudin dan 
Derick Yunanda 
(2016) 

Variabel Independen: ROA, 
Leverage, Ukuran 
Perusahaan, Kompensasi 
Rugi Fiskal, dan Kepemilikan 
Institusional 

Variabel Dependen: 
Penghindaran Pajak 

ROA dan Kompensasi Rugi 
Fiskal berpengaruh 
signifikan terhadap 
Penghindaran Pajak  

Leverage, Ukuran 
Perusahaan, dan 
Kepemilikan Institusional 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Penghindaran Pajak 

Sumber: olahan penulis (2017) 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini menguji pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran 

Pajak dengan Kepemilikan Instituional sebagai pemoderasi yang dilakukan oleh 

perusahaan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan ditunjukkan oleh 

gambar berikut: 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah, 2017 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak 

 Faccio (2006) dalam Butje dan Tjondro (2014) menyatakan sebuah 

perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika paling kurang satu pemegang 

saham utama (orang yang memiliki setidaknya 10 persen hak suara berdasarkan 

Variabel Dependen 

Penghindaran Pajak 

Variabel Independen 

Koneksi Politik 

Variabel Kontrol 

 Capital Intensity 
 Ukuran Perusahaan 

Variabel Moderasi 

Kepemilikan Intitusional 

Pengaruh koneksi politik..., Sakanti Wedhar, Ak.-IBS, 2017



24 
 

  Indonesia Banking School 
 

jumlah saham yang dimiliki) atau satu dari pimpinan (CEO, presiden direktur, wakil 

presiden direktur, kepala bagian atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, 

menteri, atau memiliki hubungan dekat dengan tokoh atau partai politik. 

 Adanya koneksi politik juga dapat dikategorikan apabila perusahaan 

tersebut saham terbesarnya dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pemilik 

perusahaan berkepentingan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, salah satu cara 

yaitu menekan pajak yang terutang (Handayani, 2013). Pemerintah juga berperan 

sebagai pelaksana kegiatan negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan 

penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan negara, memberikan 

pelayanan sosial kepada masyarakat, mensejahterakan warga negaranya, dan 

sebagainya. Berdasarkan dua kondisi tersebut, akan muncul konflik pada diri 

pemerintah itu sendiri, yaitu dari sisi peran pemerintah sebagai pemilik dan 

perannya sebagai penyelenggara kegiatan negara (Dharma dan Ardiana 2016).  

 Dalam penelitian Mulyani et al., (2014) mengatakan bahwa koneksi politik 

berpengaruh negatif dan signifikan, hal ini diduga karena dalam peraturan 

perpajakan diatur tentang transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa. Selain itu, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki secara langsung 

oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah (BUMN/BUMD) merupakan 

wajib pajak berisiko rendah. Penetapan tersebut mengindikasikan bahwa DJP 

mempercayai perusahaan tersebut sebagai wajib pajak yang tidak mungkin 

melakukan tindakan penghindaran pajak. 

 Berbeda dengan Butje dan Tjondro (2014) yang menjelaskan bahwa koneksi 

politik berpengaruh positif signifikan terhadap CETR sehingga perusahaan 
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melakukan tax avoidance. Hasil ini menunjukkan perusahaan tidak selalu 

menggunakan koneksi politik untuk melakukan tax avoidance tetapi bisa digunakan 

untuk mendapatkan bantuan modal dan berbagai keuntungan dari sisi pendanaan. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi hasil penelitian 

pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, 

berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu: 

H1: Koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 

 

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi 

terhadap Hubungan Koneksi Politik dengan Penghindaran Pajak 

 Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) kepemilikan institusional adalah 

kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, 

institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi 

tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja 

manajemen. 

 Merslythalia dan Lasmana (2016) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan 

institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuannya untuk 

memonitor manajemen lebih besar. 

 Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan maka 

kepatuhan dan kinerja manajemen akan meningkat. Semakin besar kepemilikan 

institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari 

institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan 
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memberikan dorongan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. 

(Amila, 2016). 

 Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Merslythalia dan Lasmana 

(2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

tax avoidance. Hal ini dapat disebabkan baik besar atau kecil persentase 

kepemilikan saham dapat mampengaruhi kebijakan yang diambil. Didukung 

dengan penelitian Amila (2016) yang menunjukkan bahwa semakin besar jumlah 

investor institusional di dalam struktur pemegang saham perusahaan, maka 

penghindaran pajak semakin berkurang. Investor institusional merupakan investor 

yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi oleh perusahaan yang 

bersangkutan cenderung mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga 

akan menghindari tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut 

maka hipotesa yang dibangun adalah: 

H2: Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi berpengaruh 

signifikan terhadap hubungan koneksi politik dengan penghindaran pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh koneksi politik..., Sakanti Wedhar, Ak.-IBS, 2017



 
 

27   Indonesia Banking School 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

 Penelitian ini ditujukan untuk menguji apakah koneksi politik berpengaruh 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional 

sebagai variabel moderasi. Objek pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2016. Alasan 

utama yang menjadi pertimbangan peneliti memilih sektor tambang karena dinilai 

sebagai salah satu sektor yang paling rentan di dalam penghindaran pajak hingga 

menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit (Prasetyo, 2015). Sampel pada 

penelitian ini adalah seluruh peusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode yang telah ditentukan. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

 Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan tambang yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan laporan keuangan pada periode tahun 

2012 hingga 2016. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. 

Metode purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel dan non 

probability sampling dimana informasi yang dikumpulkan dari target atau 

kelompok tertentu dengan beberapa dasar atau pertimbangan tertentu (Sekaran dan 

Bougie, 2013). Berikut kriteria penilaian dalam pengambilan sampel dalam 

penelitian ini: 
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1. Perusahaan merupakan perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2016. 

2. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan audited secara lengkap, 

berturut-turut dan berakhir pada 31 Desember selama tahun 2012 sampai 

dengan 2016. 

3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dalam satuan mata uang 

rupiah selama periode tahun 2012 sampai dengan 2016. 

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

penelitian ini tersedia selama periode tahun 2012 sampai 2016. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel. Menurut 

Winarno (2011), data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data 

runtun waktu (time series) dan seksi silang (cross section). Data panel memiliki 

karakteristik yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu. 

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian 

ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan audited yang dipublikasikan di website 

Bursa Efek Indonesia (BEI) (http://www.idx.co.id).  
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3.4. Variabel dan Operasionalisasi Variabel 

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 penghindaran pajak yang di proksikan dengan Cash 

Effective Tax Rate (CETR). 

3.4.1.1 Penghindaran Pajak 

 Menurut Pohan (2013) mendefinisikan bahwa penghindaran pajak 

adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman 

bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, 

dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan 

kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang. 

 Pada penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan menggunakan 

perhitungan Cash Effective Tax Rate (CETR). CETR adalah model yang 

dikembangkan oleh Dyreng et. al. (2010), yaitu sebagai berikut: 

CETR = 
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

3.4.2. Variabel Independen 

 Variabel independen menurut Kuncoro (2007) adalah variabel bebas, 

penjelas yang biasanya dianggap sebagai variabel prediktor atau penyebab karena 

memprediksi atau menyebabkan variabel dependen. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah koneksi politik. 
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3.4.2.1 Koneksi Politik 

 Faccio (2006) dalam Butje dan Tjondro (2014) menyatakan sebuah 

perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika paling kurang satu 

pemegang saham utama (orang yang memiliki setidaknya 10 persen hak 

suara berdasarkan jumlah saham yang dimiliki) atau satu dari pimpinan 

(CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur, kepala bagian atau 

sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri, atau memiliki hubungan 

dekat dengan tokoh atau partai politik. 

 Dengan proksi kepemilikan langsung oleh pemerintah, variabel ini 

dihitung dengan menggunakan dummy yaitu, nilai 1 untuk adanya 

kepemilikan langsung oleh pemerintah atau kepemilikan diatas 10% oleh 

pimpinan perusahaan seperti CEO, presiden direktur, wakil direktur dan 0 

untuk tidak ada nya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan 

atau kepemilikan langsung oleh pemerintah dan kepemilikan diatas 10% 

oleh pimpinan perusahaan seperti CEO, presiden direktur, wakil direktur. 

3.4.3. Variabel Moderasi 

 Variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya (Siswanto, 

2015). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel moderasi adalah kepemilikan 

institusional. 

3.4.3.1 Kepemilkan Institusional 

Menurut (Ngadiman dan Puspitasari, 2014) kepemilikan 

institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, 
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institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta 

institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk 

melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. 

Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator 

persentase jumlah saham yang dimiliki insitusi dari seluruh modal saham 

yang beredar sesuai dengan penelitian Feranika (2016). 

Kepemilikan Institusional =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

3.4.4. Variabel Kontrol 

3.4.4.1 Capital Intensity 

Capital intensity ratio atau rasio intensitas modal adalah aktivitas 

investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam 

bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). 

Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan 

dalam menggunakan aktivanya untuk menghasilkan penjualan. (Ardyansah 

dan Zulaikha, 2014). Dalam penelitian ini capital intensity dihitung dengan 

menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

Capital Intensity = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

3.4.4.2 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan, total aset dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi 

perusahaan. Jika perusahaan memiliki total aset yang besar, pihak 

manajemen akan leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di 
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perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding 

dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh pemilik atas asetnya. (Dewi dan 

Wirajaya, 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) 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis 

regresi berganda, uji normalitas, dan uji asumsi klasik. Penelitian ini akan 

menggunakan pengujian dengan menggunakan alat statistic Eviews 9 dengan 

melakukan persamaan regresi berganda. 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data yang 

dapat dilihat dari rata-rata (mean), median, standar deviasi, maksimum, minimum, 

skewness, kurtosis, dan probabilitas Jarque – Bera (Kuncoro, 2007). 

3.5.2 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 
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(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: 

 

CETRi,t = β 0 + β1KPi,t + β2INSTOWi,t + β3KP*INSTOWi,t + β4CINTi,t + β5SIZEi,t + ei,t 

Keterangan: 

CETRi,t  =  Cash Effective Tax Rate 

β i,t   =  konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5  = Koefisien regresi 

KPi,t   =  Koneksi Politik 

INSTOWi,t   =  Kepemilikan Intitusional 

KP*INSTOW  = Interaksi Koneksi Politik dengan Kepemilikan  

    Institusional 

CINTi,t   =  Capital Intensity 

SIZEi,t   = Ukuran Perusahaan 

ei,t   =  error term 

 

3.5.3. Regresi Analisis Data Panel 

 Analisis regresi ini menyangkut hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen. Dalam melakukan analisis regresi data panel ini terdapat tiga 

pendekatan, yaitu pendekatan Ordinary Least Square/OLS (Common Effect), 
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pendekatan efek tetap (Fixed Effect), dan pendekatan efek acak (Random Effect) 

(Gujarati, 2006). 

 Metode Ordinary Least Square/OLS (Common Effect) merupakan metode 

analisis data panel yang sering digunakan (Gujarati, 2006). Metode pendekatan efek 

tetap (Fixed Effect) merupakan metode yang mampu menunjukkan perbedaan 

konstanta antar objek (Winarno, 2011). Sedangkan menurut Widarjono (2009) 

pendekatan efek acak (Random Effect) digunakan untuk mengatasi permasalahan 

apabila terdapat kelemahan dalam pendekatan efek tetap (Fixed Effect). Berikut ini 

terdapat langkah pengujian yang harus dilakukan untuk menentukan model estimasi 

yang tepat, yaitu: 

3.5.3.1. Uji Chow 

Menurut Widarjono (2009), 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 probabilitas pada cross 

section Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada 

cross section Chi Square < 0,05. 

3.5.3.2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan struktural 

dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara 
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pendekatan jenis fixed effect atau random effect (Widarjono, 2009). 

Hipotesis yang digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman: 

Ho = Menggunakan model Random Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada Cross 

Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada 

Cross Section Random < 0,05. 

3.5.4. Uji Asumsi Klasik 

3.5.4.1. Uji Normalitas 

  Menurut Winarno (2011), Uji normalitas merupakan bentuk 

pengujian dari data variabel independen dan variabel dependen di dalam 

suatu persamaan regresi. Uji signifikasi pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen akan valid jika residual yang diperoleh memiliki 

distribusi normal. Dalam analisis multivariate, para peneliti menggunakan 

pedoman apabila setiap variabel memiliki 30 data, maka data tersebut sudah 

dapat dianggap berdistribusi normal. Namun, untuk memperoleh hasil uji 

yang lebih akurat, maka diperlukan alat analisis dengan menggunakan 

metode uji Jarque-Bera. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui 

data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan 

kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. 

  Dengan H0 pada data terdistribusi normal, uji Jarque-Bera 

didistribusi dengan χ2 dengan derajat bebas (degree of freedom) sebesar 2. 

Probability menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi (dalam 
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nilai absolut) nilai terobservasi di bawah hipotesis nol. Pada angka Jarque-

Bera lebih besar dari 5%, H0 tidak dapat ditolak, atau bahwa data 

berdistribusi normal. 

3.5.4.2. Uji Multikolinieritas 

 Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar 

variabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, 

maka multikolinieritas tidak akan terjadi apabila persamaan regresi 

sederhana (yang terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel 

independen). Gejala multikolinieritas dapat diketahui apabila nilai koefisien 

determinasi dan koefisien korelasi yang tinggi. Sehingga, multikolinieritas 

dapat diketahui jika hasil pengujian menghasilkan nilai Fhitung > Fkritis 

pada α dan derajat kebebasan tertentu (Winarno, 2011). Indikator dalam 

mendeteksi adanya multikolinieritas dengan melihat nilai R2 tidak lebih dari 

0,80 (Gujarati dan Porter, 2010). 

3.5.4.3. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada masalah korelasi (Imam Ghozali, 2011) 

 Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). 
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Tabel 3.1 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No Decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No Decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negatif 

Tidak Ditolak du < d < 4 - du 

Sumber: Imam Ghozali, 2011 

3.5.4.4. Uji Heterokedastisitas 

 Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain atau disebut sebagai varians tak sama atau nonkonstan, jika 

varians dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Gujarati, 

2007). Dilanjutkan oleh Gujarati (2007), ada beberapa uji yang dapat 

dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedesitas, salah 

satunya dengan mengguakan Uji Park, yaitu uji yang melihat probabilitas 

koefisien masing-masing variabel independen. Hipotesis yang akan diuji 

yaitu: 

Ho : Tidak terdapat masalah heterokedesitas dalam model 

Ha : Terdapat masalah heterokedesitas di dalam model 

Ketentuan dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai 

probabilitas lebih besar dari α = 5% maka Ho diterima dan jika nilai 
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probabilitas lebih kecil dari α = 5% maka Ha diterima. 

 

3.6. Pengujian Simultan (Uji F) 

 Ghozali (2011), Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh 

semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel 

dependen. Uji F menguji joint hipotesis bahwa β1, β2 dan β3 secara simultan sama 

dengan nol, atau: 

Ho: β1 = β2 = ………= βk = 0 

Ha: β1 ≠ β2 ≠ ………≠ βk ≠ 0 

 Uji hipotesis seperti ini dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan 

terhadap garis regresi yang di observasi maupun estimasi. Hipotesis akan diuji 

dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5 persen atau 0.05. Jika nilai 

probabilitas signifikansi <0.05 maka hipotesis diterima. Hal ini berarti model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen.Jika nilai 

probabilitas signifikansi >0.05 maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti model regresi 

tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Selain itu, dengan 

membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel bila nilai F 

hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan menerima Ha. 

 

3.7. Pengujian Hipotesis (Uji t) 

 Uji signifikan t meruapakan alat untuk menguji seberapa jauh pengaruh 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen 

(Ghozali, 2009). Pengujian untuk uji t menggunakan pengujian two tailed. Untuk 
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menentukan pengaruh antar variabel terdapat batasan-batasan significant level 0,05 

(a=5%), dari hasil perhitungan maka akan ditemukan penerimaan atau penolakan 

terhadap hipotesis. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak, artinya 

bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Namun jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima 

artinya bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Selain menggunakan nilai signifikan, uji-t juga dapat 

menggunakan perbandingan t hitung dengan t tabel. Adapun kriteria pengujian 

dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Ho diterima dan Ha ditolak jika t hitung ≤ t tabel atau probabilitas t ≥ 0,05. 

b. Ha diterima dan Ho ditolak jika t hitung > t tabel atau probabilitas t < 0,05. 

 Adapun bentuk hipotesisnya adalah: 

Ho : β1 – β2 = 0 

Ha : β1 – β2 ≠ 0 

H01 : Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

Ha1 : Koneksi politik berpengaruh terhadap kinerja perusaahaan 

H02 : Kepemilikan institusioanal sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh 

terhadap hubungan koneksi politik terhadap penghindaran pajak 

Ha2 : Kepemilikan institusioanal sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap 

hubungan koneksi politik terhadap penghindaran pajak 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan tambang yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2016. BEI dipilih 

sebagai sumber data utama karena BEI merupakan pasar saham terbesar dan paling 

utama di Indonesia. Kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel adalah 

perusahaan yang menyajikan laporan keuangan audited secara lengkap, berturut-

turut dan berakhir pada 31 Desember selama tahun 2012 sampai dengan 2016 dan  

perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dalam satuan mata uang rupiah 

selama periode tahun 2012 sampai dengan 2016. Pemilihan sampel ditentukan 

dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah dijelaskan 

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 tambang yang menyajikan mata 

uang dalam bentuk rupiah tahun 2012 

19 

Jumlah perusahaan tambang yang menyajikan mata 

uang dalam bentuk rupiah tahun 2013 

17 

Jumlah perusahaan tambang yang menyajikan mata 

uang dalam bentuk rupiah tahun 2014 

16 

Jumlah perusahaan tambang yang menyajikan mata 

uang dalam bentuk rupiah tahun 2015 

14 

Jumlah perusahaan tambang yang menyajikan mata 

uang dalam bentuk rupiah tahun 2016 

14 

Jumlah Populasi  80 

Outlier (15) 

Total Observasi dalam penelitian  65 

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

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 18 sampel perusahaan 

tambang yang dijadikan data penelitian, berikut ini nama–nama perusahaan yang 

digunakan sebagai sampel: 

Tabel 4.2 
Perusahaan Sampel 

No Kode 

Saham 

Nama Perusahaan Tahun 

Listing 

1 ANTM PT ANEKA TAMBANG Tbk 1997 

2 ARTI PT RATU PRABU ENERGI Tbk 2003 
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3 ATPK PT ATPK RESOURCES Tbk 2002 

4 CITA PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk 2002 

5 CKRA PT CAKRA MINERAL Tbk 1999 

6 CTTH PT CITATAH Tbk 1996 

7 DKFT PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk 1997 

8 ELSA PT ELNUSA Tbk. 2008 

9 GEMS PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk 2011 

10 GTBO PT GARDA TUJUH BUANA Tbk 2009 

11 MITI PT MITRA INVESTINDO Tbk 1997 

12 MYOH PT SAMINDO RESOURCES Tbk 2000 

13 PKPK PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk 2007 

14 PTBA PT BUKIT ASAM Tbk 2002 

15 RUIS PT RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk 2006 

16 SMMT PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk 2000 

17 SMRU PT SMR UTAMA Tbk 2011 

18 TINS PT TIMAH Tbk 1995 

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

Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian untuk melakukan analisis statistik 

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 KP INSTOW CINT SIZE 
Mean 0.153396 0.215385 0.526784 0.257624 28.05906 
Median 0.138390 0.000000 0.663226 0.274671 27.99026 
Maximum 0.553558 1.000000 0.970000 0.764074 31.04404 
Minimum -0.324951 0.000000 0.000000 0.005078 25.72413 
Std. Dev. 0.209163 0.414288 0.360344 0.181263 1.369597 
Skewness -0.023607 1.384690 -0.389275 0.337034 0.357421 
Kurtosis 2.080559 2.917367 1.611215 2.547700 2.661289 
      
Jarque-Bera 2.295586 20.78997 6.865259 1.784639 1.694672 
Probability 0.317336 0.000031 0.032302 0.409704 0.428555 
      
Sum 9.970757 14.00000 34.24096 16.74555 1823.839 
Sum Sq. Dev. 2.799946 10.98462 8.310277 2.102793 120.0509 
      
Observations 65 65 65 65 65 
Sumber: hasil olahan data, 2017 

Pada bagian ini, penjelasan didasarkan dari data masing-masing variabel 

berdasarkan model yang telah diolah. Pembahasan terdiri atas nilai rata-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: 
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a. Penghindaran Pajak (CETR) 

Variabel penghindaran pajak yang diproksikan dengan CETR merupakan 

variabel dependen dalam penelitian ini, yang diukur menggunakan cash 

effective tax rate untuk menentukan besarnya penghindaran pajak pada tahun 

tertentu. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

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

penghindaran pajak memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,1533 dan nilai 

standar deviasi 0,2091. Hal ini menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih 

rendah dibandingkan dengan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa 

data di dalam variabel ini kurang terdistribusi dengan baik, dengan kata lain 

variabel penghindaran pajak termasuk data yang heterogen atau penyebarannya 

relatif besar. 

Berdasarkan tabel 4.3, nilai maksimum sebesar 0,5535 yang terdapat pada 

PT Citatah, Tbk (CTTH) di tahun 2015. Kemudian untuk nilai minimum ada 

pada PT Perdana Karya Perkasa, Tbk (PKPK) sebesar -0,3249. Nilai maksimum 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi penghindaran pajak 

terbesar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode 

penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki deteksi penghindaran pajak terkecil dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan lainnya selama periode penelitian. 

b. Koneksi Politik 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah koneksi politik (KP). 

Variabel ini merupakan variabel dummy yang menandakan angka 1 sebagai 

ada nya perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau 
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diatas 10% kepemilikan sahamnya dimililiki oleh pemimpin perusahaan seperti 

CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur dan angka 0 tidak ada nya 

perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau diatas 

10% kepemilikan sahamnya dimililiki oleh pemimpin perusahaan seperti CEO, 

presiden direktur, wakil presiden direktur sehingga nilai maksimum dan 

minimum yang didapat pasti 1 dan 0.  

Untuk nilai rata-rata (mean) dari variabel koneksi politik ini adalah 0,2153 

dan standar deviasi sebesar 0,4142. Hal ini menunjukan bahwa nilai rata-rata 

(mean) lebih rendah dibandingkan dengan nilai standar deviasi yang 

membuktikan bahwa data di dalam variabel ini kurang terdistribusi dengan 

baik, dengan kata lain variabel koneksi politik termasuk data yang heterogen 

atau penyebarannya relatif besar. 

c. Kepemilikan Institusional 

Untuk variabel kepemilikan institusional merupakan variabel pemoderasi 

merupakan hasil pembagian hasil jumlah saham yang dimiliki insitusi dari 

seluruh modal saham yang beredar. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, seperti yang disajikan 

dalam tabel 4.3, variabel kepemilikan institusional memiliki rata-rata (mean) 

0,5267 dan standar deviasi 0,3603. Hal ini menunjukan bahwa nilai rata-rata 

(mean) lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi yang 

membuktikan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik, 

dengan kata lain variabel kepemilikan institusional termasuk data yang 

homogen atau penyebarannya relatif kecil. 
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Berdasarkan tabel 4.3, nilai maksimum sebesar 0,97 yang terdapat pada PT 

Golden Energy Mines, Tbk (GEMS) selama tahun observasi penelitian 2012 

sampai 2014. Kemudian untuk nilai minimum terdapat pada PT Aneka 

Tambang, Tbk pada periode 2012 sampai 2016, PT Perdana Karya Perkasa, 

Tbk (PKPK) 2012 sampai 2016, PT Bukit Asam, Tbk (PTBA) tahun 2013 

samapi 2016, PT Timah, Tbk (TINS) tahun 2012 samapi 2016, dan PT Ratu 

Prabu Energi, Tbk (ARTI) di tahun 2014 dengan nilai 0. 

d. Capital Intensity 

Untuk variabel kontrol yaitu intensitas modal atau capital intensity dihitung 

dari total aset tetap dibagi dengan seluruh total aset. Berdasarkan pengolahan 

data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, seperti yang 

disajikan dalam tabel 4.3, capital intensity memiliki rata-rata (mean) sebesar 

0,2576 dan standar deviasi sebesar 0.1812. Hal ini menunjukan bahwa nilai 

rata-rata (mean) lebih tinggi dibandingkan dengan nilai standar deviasi yang 

membuktikan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik, 

dengan kata lain variabel capital intensity termasuk data yang homogen atau 

penyebarannya relatif kecil.  

Berdasarkan tabel 4.3, nilai maksimum capital intensity sebesar 0,7640 

yang terdapat pada PT ATPK Resources, Tbk (ATPK) tahun 2013 sedangkan 

nilai minimum sebesar 0,0050 terdapat pada PT Golden Eagle Energy, Tbk 

(SMMT) tahun 2012. 
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e. Ukuran Perusahaan 

Variabel kontrol ukuran perusahaan yang diproksikan dengan size 

merupakan variabel kontrol 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 

disajikan dalam tabel 4.3, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata 

(mean) sebesar 28,0590 dan standar deviasi sebesar 1,3695. Hal ini 

menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik, dengan kata lain variabel ukuran perusahaan 

termasuk data yang homogen atau penyebarannya relatif kecil. 

Berdasarkan tabel 4.3, nilai maksimum ukuran perusahaan sebesar 31,0440 

pada PT Aneka Tambang, Tbk (ANTM) tahun 2015 adapun nilai minimum 

yang terdapat pada PT Mitra Investindo, Tbk (MITI) tahun 2012 yaitu sebesar 

25,7241. 

 

4.3.  Analisis Data Panel 

Untuk memilih model apa yang paling tepat digunakan dalam analisis antara 

model common effect, fixed effect, atau random effect. Adapun pemilihan model 

regresi pertama yaitu menggunakan Uji Chow yang digunakan untuk memilih 

model regresi common effect atau fixed effect. Kemudian yang kedua dilakukan Uji 

Hausman untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang akan 

digunakan.  
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4.3.1.  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 2.767422 (12,47) 0.0063 

Cross-section Chi-square 34.741781 12 0.0005 

Sumber: hasil olahan data, 2017 

Berdasarkan hasil Uji Chow pada tabel diatas, diperoleh nilai probabilitas 

dari cross-section F adalah 0,0005 dan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

dikatakan bahwa hasil regresi model menggunakan fixed effect. Sehingga perlu 

dilakukan Uji Hausman untuk memastikan apakah model random effect ataukah 

fixed effect yang akan digunakan. 

4.3.2.  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: 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Hausman 

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

Cross-section random 7.273985 5 0.2010 

Sumber: hasil olahan data, 2017 
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Berdasarkan tabel 4.5 diatas, Berdasarkan hasil Uji Hausman diatas, besar 

nilai probabilitas cross section random adalah sebesar 0,5345. Nilai tersebut lebih 

besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi 

persamaan dalam penelitian ini menggunakan model random effect. 

 

4.4.  Uji Asumsi Klasik  

Dalam penelitian analisis regresi, agar menenjukan hubungan yang valid 

dan tidak bias, maka diperlukan uji asumsi klasik pada model regresi yang akan 

digunakan. Suatu model dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila 

memenuhi syarat normalitas, tidak bersifat multikolinieritas, homokedastisitas, dan 

tidak bersifat autokorelasi. 

4.4.1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian ini. 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residul hasil regresi persamaan 

terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal merupakan 

salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis regresi data panel. Hasil uji 

normalitas disajikan dalam Gambar 4.1 sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 
Grafik Histogram 
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Jarque-Bera  0.856945
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Sumber: hasil olahan data, 2017 

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 yaitu 

0,651504 dan nilai perobabilitas tersebut berada diatas 0,05. Dengan hasil ini maka 

dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal dengan jumlah observasi 

sebanyak 65. 

4.4.2.  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 

 

 KP INSTOW CINT SIZE 

KP 1      

INSTOW -0.752269 1   

CINT 0.092252 -0.167973 1  

SIZE 0.374214 -0.225227 0.270078 1 
Sumber: hasil olahan data, 2017 

Berdasarkan tabel 4.6 syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah 

dengan melihat koefisien korelasi. Gujarati dan Porter (2010) menjelaskan bahwa 

indikator dalam mendeteksi adanya multikolinieritas dengan melihat nilai yang 

tidak lebih dari 0,80. Maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel independen 

tidak ada unsur multikolinieritas. Hasil yang didapat dari correlation matrix di atas 

menunjukkan korelasi antar variabel kurang dari 0.80, artinya tidak ada unsur 

multikoleniaritas di dalam penelitian ini. 

4.4.3.  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 0.228114 Mean dependent var 0.088233 

Adjusted R-squared 0.162700 S.D. dependent var 0.190632 

S.E. of regression 0.174436 Sum squared resid 1.795248 

F-statistic 3.487227 Durbin-Watson stat 1.594836 

Prob(F-statistic) 0.007910   

Sumber: hasil olahan data, 2017 

Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, seperti yang disajikan 

pada tabel 4.7 bahwa nilai D-W pada model penelitian sebesar 1,594836 yang 

artinya bahwa nilai D-W sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu D-W 

berada di antara 1,54 - 2,46 (Winarno, 2011) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model penelitian tidak mengalami autokorelasi. 

4.4.4.  Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan variabel 

independen terhadap resid kuadrat atau terhadap logaritma natural resid (LN resid). 

Apabila α > 5%, maka dapat dikatakan tidak adanya heteroskedastisitas pada data. 

Sebaliknya, jika α < 5% maka adanya heteroskedastisitas pada model penelitian 

(Gujarati, 2007). 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. 

KP -0.679138 1.016818 -0.667905 0.5068 

INSTOW -1.804382 1.119960 -1.611113 0.1124 

CINT -0.275574 1.517117 -0.181643 0.8565 

SIZE 0.018585 0.214058 0.086824 0.9311 

C -3.658275 5.817240 -0.628868 0.5318 
Sumber: hasil olahan data, 2017 

Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan software Eviews 

9 sebagaimana yang 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. 

 

4.5.  Analisis Regresi Data Panel  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan terdiri dari 

18 perusahaan dan jumlah sampel selama periode 5 tahun sehingga sampel 

keseluruhan sebanyak 90, namun setelah dilakukan outlier pada data penelitian 

maka data yang digunakan sebanyak 65, dengan persamaan sebagai berikut ini: 

CETRi,t = β 0 + β1KPi,t + β2INSTOWi,t + β3KP*INSTOWi,t + β4CINTi,t + β5SIZEi,t + 

ei,t 

Setelah dilakukan regresi dengan OLS menggunakan model random effect 

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

model regresi sebelum moderasi dan sesudah adanya moderasi persamaan 

menggunakan data sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 
Hasil Regresi Sebelum Moderasi 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

KP -0.438780 0.355337 -1.234827 0.2208 

INSTOW -0.677599 0.386242 -1.754337 0.0835 

CINT -0.416482 0.525006 -0.793291 0.4301 

SIZE 0.089099 0.075021 1.187659 0.2388 

C -1.695631 2.039777 -0.831283 0.4085 

Sumber: hasil olahan data, 2017 

Tabel 4.10 
Hasil Regresi Setelah Moderasi 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

KP -0.250675 0.102385 -2.448353 0.0173 

INSTOW -0.068968 0.110495 -0.624177 0.5349 

KP*INSTOW 0.799828 1.041503 0.767956 0.4456 

CINT 0.181674 0.151268 1.201008 0.2345 

SIZE 0.066657 0.021417 3.112321 0.0029 

C -1.675712 0.584859 -2.865157 0.0058 

Sumber: hasil olahan data, 2017 

Dari hasil regresi pada tabel 4.10, maka didapatkanlah persamaan regresi 

linier data panel sebagai berikut: 

CETRi = –1.675712 – 0.250675KP – 0.068968INSTOW + 

0.799828KP*INSTOW + 0.181674CINT + 0.066657SIZE + Ɛit 

Sehingga, dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut: 

1. Apabila koneksi politik (KP) atau variabel independen bernilai konstan, 

maka cash effective tax rate (CETR) yang dihasilkan sebesar -1.675712. 
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2. Koefisien regresi untuk koneksi politik (KP) sebesar -0.250675. Hal ini 

menunjukkan bahwa cash effective tax rate akan mengalami pengurangan 

tarif pajak sebesar 0.250675 satuan untuk setiap peningkatan satu satuan 

tingkat koneksi politik dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel 

lain adalah konstan. 

3. Koefisien regresi untuk kepemilikan institusional (INSTOW) adalah 

sebesar  -0.068968. Hal ini menunjukkan bahwa cash effective tax rate akan 

mengalami pengurangan tarif pajak sebesar 0.068968 satuan untuk setiap 

peningkatan satu satuan tingkat kepemilikan institusional dan sebaliknya. 

Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

4. Koefisien regresi koneksi politik dengan kepemilikan institusional 

(KP*INSTOW) sebagai variabel moderasi sebesar 0.799828. Hal ini 

menunjukkan bahwa cash effective tax rate akan mengalami penambahan 

sebesar 0.799828 satuan untuk peningkatan satu satuan tingkat kepemilikan 

institusional dengan koneksi politik. Hal tersebut dengan asumsi variabel 

lain adalah konstan. 

5. Koefisien regresi untuk capital intensity (CINT) sebagai variabel kontrol 

adalah sebesar 0.181674. Hal ini menunjukkan bahwa cash effective tax rate 

akan mengalami penambahan tarif pajak sebesar 0.181674 satuan untuk 

setiap peningkatan satu satuan tingkat capital intensity dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

6. Koefisien regresi untuk ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel kontrol 

adalah sebesar 0.066657. Hal ini menunjukkan bahwa cash effective tax rate 
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akan mengalami penambahan tarif pajak sebesar 0.066657 satuan untuk 

setiap peningkatan satu satuan tingkat ukuran perusahaan dan sebaliknya. 

Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

 

4.6.  Pengujian Hipotesis  

4.6.1.  Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 4.11 
Hasil Uji Hipotesis Parsial F 

R-squared 0.228114 Mean dependent var 0.088233 

Adjusted R-squared 0.162700 S.D. dependent var 0.190632 

S.E. of regression 0.174436 Sum squared resid 1.795248 

F-statistic 3.487227 Durbin-Watson stat 1.594836 

Prob(F-statistic) 0.007910   

Sumber: hasil olahan data, 2017 

Berdasarkan Table 4.11. nilai probabilitas dari F-statistic dari model 

penelitian sebesar 0,007910 sehingga nilai probabilitas dari F-statistic lebih kecil 

dari 0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa regresi secara simultan dari koneksi 

politik yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional dengan variabel kontrol 

capital intensity dan ukuran perusahaan bersama-sama berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak sebagai variabel dependen. 

4.6.2.  Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh 

yang ditimbulkan oleh variabel independen, variabel moderasi, variabel kontrol dan 

variabel dependen secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk menjawab 
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hipotesis peneliti yang merupakan dugaan sementara peneliti. Dengan 

dilakukannya pengujian ini, maka akan dapat menjawab dan menjelaskan 

perumusan yang diajukan sebelumnya. Berikut tabel 4.12 yang menggambarkan 

hasil regresi data panel:  

Tabel 4.12 
Hasil Uji Hipotesis Parsial t 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

KP -0.250675 0.102385 -2.448353 0.0173 

INSTOW -0.068968 0.110495 -0.624177 0.5349 

KP*INSTOW 0.799828 1.041503 0.767956 0.4456 

CINT 0.181674 0.151268 1.201008 0.2345 

SIZE 0.066657 0.021417 3.112321 0.0029 

Sumber: hasil olahan data, 2017 

Pengujian untuk uji t yang peneliti gunakan adalah pengujian two tailed. 

Untuk menentukan pengaruh antar variabel terdapat batasan-batasan signifikant 

level 0,05 (α=5%). Jika nilai signifikan lebih besar 0,05 maka hipotesis ditolak, 

artinya bahwa secara parsial variabel independen, variabel moderasi dan variabel 

kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika nilai 

signifikan lebih kecil 0,05 maka hipotesis diterima artinya bahwa secara parsial 

variabel independen, variabel moderasi dan variabel kontrol berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan 

adalah sebagai berikut: 
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4.6.2.1. Variabel Independen 

Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu pengaruh koneksi politik 

terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada 

tabel 4.12 ditemukan nilai probabilitas koneksi politik (KP) sebesar 0.0173 

atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variabel 

koneksi politik (KP) menunjukkan nilai -0.250675. Hal tersebut 

menunjukkan H1 diterima bahwa koneksi politik (KP) berpengaruh negatif 

signifikan terhadap penghindaran pajak. 

4.6.2.2. Variabel Moderasi 

Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional 

yang apabila menjadi independen, nilai probabilitas sebesar 0.5349 atau 

lebih besar dari 5% dengan koefisien regresi -0.068968 yang artinya 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

jika dijadikan variabel independen. Kemudian jika kepemilikan institusional 

(KP*INSTOW) sebagai variabel moderasi nilai probabilitas sebesar 0.4456 

atau lebih besar dari 5% dengan koefisien regresi dari variabel kepemilikan 

institusional (KP*INSTOW) 0.799828. Ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap hubungan koneksi 

politik dengan penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa H2 

ditolak, kepemilikan institusional (KP*INSTOW) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap hubungan koneksi politik dengan penghindaran pajak. 
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4.6.2.3. Variabel Kontrol 

Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu capital intensity sebagai 

variabel kontrol berpengaruh terhadap hubungan koneksi politik dengan 

penghindaran pajak. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.12 

ditemukan nilai probabilitas capital intensity (CINT) sebesar 0.1928 atau 

lebih besar dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variabel 

capital intensity (CINT)  menunjukkan nilai 0.181674. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa capital intensity (CINT) tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan 

sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap hubungan koneksi politik 

dengan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 

4.12 ditemukan nilai probabilitas ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0.0029 

atau lebih besar dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variabel 

ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai 0.066657. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

 

4.7.  Analisis Hasil Penelitian 

4.7.1.  Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak 

Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak yang diproksikan 

dengan cash effective tax rate (CETR) pada tabel 4.12 hasil pengujian 

membuktikan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Hal 

Pengaruh koneksi politik..., Sakanti Wedhar, Ak.-IBS, 2017



60 
 

  Indonesia Banking School 
 

tersebut menunjukkan semakin banyak suatu perusahaan yang sahamnya dimiliki 

oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (BUMN/BUMD) maka cash 

effective tax rate akan semakin rendah, ini mengindikasikan bahwa semakin 

tingginya tingkat penghindaran pajak, begitu juga sebaliknya. 

Dalam dunia usaha antara perusahaan dan pemerintah akan terjalin koneksi 

baik secara langsung maupun tidak langsung, karena aktivitas dalam dunia usaha 

harus mendapat izin dari pemerintah untuk kegiatannya dalam pasar dan 

pemerintah juga membutuhkan perusahaan guna menaikan pendapatan ekonomi 

Negara melalui perusahaan yang dinaungi dalam Badan Usaha Milik Negara. Ini 

mengakibatkan terjadinya dua kepentingan antara pemerintah sebagai pelaksana 

yang berkewajiban meningkatkan penerimaan Negara serta kepentingan 

pemerintah sebagai pemilik perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap 

kinerja perusahaan agar meningkat dan terhadap investasi atas perusahaan harus 

melakukan pengembalian yang salah satu caranya adalah dengan melakukan 

penghindaran pajak. Masih ada perusahaan yang melakukan praktik penghindaran 

pajak terutama dari pihak BUMN. Meskipun penghindaran pajak bersifat legal 

namun tetap akan menyebabkan kerugian Negara yang berimbas pada penerimaan 

Negara dari sektor pajak. Perusahaam BUMN diduga tidak mungkin melakukan 

penghindaran pajak dan dianggap wajib pajak berisiko rendah didasarkan pada 

Peraturan Menteri Keuangan No.71/PMK.03/2010 justru merupakan pihak yang 

mempraktikan penghindaran pajak. Perilaku individu karena mempunyai niat atau 

keinginan untuk melakukan perilaku tertentu menjadi sifat dasar manusia yang 
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tidak dapat dihilangkan untuk memperoleh manfaat dari kelemahan peraturan 

berlaku untuk siapa saja, tidak terkecuali BUMN sekalipun. 

Hasil penelitian Mulyani, et al (2013) menemukan bahwa koneksi politik 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Begitu juga dengan penelitian 

Tehpuring dan Rossa (2016) yang meneliti koneksi politik terhadap penghindaran 

pajak, dengan hasil koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. 

4.7.2.  Pengaruh Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi 

terhadap Hubungan Koneksi Politik dengan Penghindaran Pajak 

Pengaruh kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi terhadap 

hubungan koneksi politik dengan penghindaran pajak yang diproksikan dengan 

cash effective tax rate (CETR) pada tabel 4.12 menunjukan hasil tidak berpengaruh 

dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya kepemilikan institusi pada 

suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi hubungan koneksi politik dengan 

penghindaran pajak. 

Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh koneksi politik 

terhadap penghindaran pajak, hal ini disebabkan karena kepemilikan institusional 

menggambarkan besarnya saham yang dimiliki oleh institusi. Institusi seperti 

pemegang saham lainnya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan operasional 

perusahaan sama dengan pemegang saham lainnya, pemegang saham institusional 

juga menginginkan bonus dari hasil kinerja perusahaan. Sehingga hal ini 

memungkinkan keberadaan pihak institusional cenderung tidak memperhatikan 

kebijakan perencanaan pajak perusahaan tetapi lebih fokus pada bonus dari laba 
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perusahaan yang menyebabkan motif yang dilakukan cenderung pada manajemen 

laba, bukan pada penghindaran pajak.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Reinaldo (2017) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

4.7.3.  Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak 

Pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak yang diproksikan 

dengan cash effective tax rate (CETR) pada tabel 4.12 menunjukan hasil tidak 

berpengaruh signifikan. Dalam penelitian ini hasil menunjukan bahwa rata-rata 

perusahaan memiliki proporsi aset tetap dibandingkan total aset yang rendah 

sehingga keberadaan capital intensity tidak mempengaruhi perusahaan yang 

memiliki koneksi politik dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. 

Capital intensity merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar 

proporsi aset tetap dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar 

pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi 

yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. 

Dalam penelitian ini hasil menunjukan bahwa rata-rata perusahaan memiliki 

proporsi aset tetap dibandingkan total aset yang rendah sehingga keberadaan capital 

intensity tidak mempengaruhi perusahaan yang memiliki koneksi politik dalam 

melakukan tindakan penghindaran pajak. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Kuriah (2016) yang 

menyatakan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran 
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pajak. Hasil penelitian sejalan lainnya yang dilakukan oleh Mulyani, et al (2013) 

juga menemukan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. 

4.7.4.  Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak 

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang 

diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR) pada tabel 4.12 menunjukan 

hasil berpengaruh signifikan. Hal ini 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. 

Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai 

sumber daya manusia yang berkualitas contohnya dalam mengelola pajak. Dengan 

besarnya aset perusahaan, maka perusahaan akan dapat melakukan manajemen 

pajak dengan maksimal. Pihak manajemen akan memanfaatkan beban penyusutan 

dan amortisasi dari total aset yang dimiliki perusahaan sebagai pengurang laba kena 

pajak sehingga pajak terutang akan semakin kecil, hal ini juga sesuai dengan 

undang-undang perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan suatu 

strategi pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, 

sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan salah satunya yaitu 

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. 
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Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Kurniasih dan Sari (2013), 

Wijayanti et, al. (2016) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak. Penelitian sejalan lainnya dilakukan oleh Swingly 

dan Sukartha (2015) yang juga menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak. 

 

4.8.  Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan mengenai koneksi politik 

terhadap penghindaran pajak yang diproksikan cash effective tax rate pada 

perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi serta 

capital intensity dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terdapat beberapa 

hal yang dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak pemerintah dan 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui koneksi politik terhadap 

penghindaran pajak yang diproksikan cash effective tax rate yang termasuk dalam 

perusahaan tambang di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh dan 

signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan cash effective tax rate 

(CETR). Perusahaam BUMN diduga tidak mungkin melakukan penghindaran 

pajak dan dianggap wajib pajak berisiko rendah didasarkan pada Peraturan Menteri 

Keuangan No.71/PMK.03/2010 justru merupakan pihak yang mempraktikan 

penghindaran pajak. Perilaku individu karena mempunyai niat atau keinginan untuk 

melakukan perilaku tertentu menjadi sifat dasar manusia yang tidak dapat 
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dihilangkan untuk memperoleh manfaat dari kelemahan peraturan berlaku untuk 

siapa saja, tidak terkecuali BUMN sekalipun. 

Variabel moderasi kepemilikan institusional menunjukan hasil tidak 

berpengaruh dan signifikan terhadap hubungan koneksi politik dengan 

penghindaran pajak yang diproksikan dengan cash effective tax rate. Meskipun 

hasil tidak menunjukkan tidak ada pengaruh kepemilikan institusional sebagai 

variabel moderasi koneksi terhadap penghindaran pajak, tapi diharapkan agar 

besarnya saham yang dimiliki institusi tidak hanya menggambarkan besarnya bonus 

yang akan didapat tapi juga besarnya kualitas pengawasan yang diberikan sebagai 

pemegang saham kepada perusahaan agar perusahaan beroperasi dengan baik dan 

bernilai baik bagi investor atau calon investor dan pemegang kepentingan lainnya 

Hasil penelitian dengan variabel kontrol capital intensity menunjukkan 

tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan 

cash effective tax rate. Hal ini berarti rasio dari intensitas modal tidak 

mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak pada perusahaan tambang. Meskipun 

demikian disarankan untuk perusahaan tetap menjaga tingkat efisiensi perusahaan 

dalam menggunakan modal dalam bentuk aset tetap sehingga mampu menghasilkan 

tingkat penjualan yang baik. 

Variabel kontrol selanjutnya yaitu ukuran perusahaan menunjukkan 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan cash 

effective tax rate. Hal ini mengindikasikan perusahaan besar akan menjadi sorotan 

pemerintah, maka perusahaan besar akan menjaga reputasi perusahaan agar tetap 

baik di mata publik dengan melakukan perencanaan pajak yang tidak melanggar 
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ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam hal ini Dierektorat Jendral Pajak 

perlu menambah pihak fiskus untuk mengawasi perusahaan dengan ukuran kecil 

yang kurang menjadi sorotan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, membuktikan bahwa penelitian ini 

mendukung teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa di dalam 

perusahaan terjadi agency problem yang ditimbulkan oleh pihak pemilik 

kepentingan yaitu pihak manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Variabel koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 

yang diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR), yang artinya 

semakin banyak suatu perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah 

pusat atau pemerintah daerah (BUMD/BUMN) maka perusahaan tersebut 

diindikasikan semakin tingginya tingkat penghindaran pajak. 

2. Variabel kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi tidak 

berpengaruh terhadap koneksi politik dengan penghindaran pajak yang 

diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR). Artinya semakin besar 

proporsi kepemilikan institusional maka tidak akan mempengaruhi 

hubungan koneksi politik untuk melakukan praktik penghindaran pajak. 

3. Variabel capital intensity sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh 

terhadap pengindaran pajak yang diproksikan dengan cash effective tax rate 

(CETR). Dalam penelitian ini hasil menunjukan bahwa rata-rata perusahaan 

memiliki proporsi asset tetap dibandingkan total asset yang rendah sehingga 

keberadaan capital intensity tidak mempengaruhi perusahaan yang memiliki 

koneksi politik dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. 
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4. Variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif 

terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan cash effective tax 

rate (CETR), yang artinya semakin besar ukuran perusahaan maka cash 

effective tax rate perusahaan akan semakin besar yang mengindikasikan 

tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah. 

 

5.2.  Keterbatasan 

 Menggunakan data perusahaan tambang dengan jumlah sampel 18 

perusahaan dari 41 perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan 

2012-2016, secara umum tergolong sedikit bila dibandingkan dengan keseluruhan 

perusahaan go public yang terdaftar dalam BEI, sehingga kurang mampu 

menggeneralisasi hasil penelitiannya. Selain itu dalam penelitian ini hanya 

menggunakan laporan keuangan perusahaan tambang dengan mata uang rupiah, 

namun banyak perusahaan tambang yang menggunakan dengan mata uang dollar. 

 

5.3.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan 

adalah sebagai berikut: 

1. 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 
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penghindaran pajak dalam beberapa sudut pandang seperti ETR, 

Current ETR, dan GAAP ETR. 

2. Sampel perusahaan hanya perusahaan tambang yang laporan 

keuangannya menggunakan mata uang rupiah, untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh perusahaan 

tambang yang menggunakan mata uang rupiah maupun mata uang dollar 

untuk meneliti penghindaran pajak. 

3. Direktorat Jendral Pajak (DJP) perlu menambah pengawasan pihak 

fiskus pada perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan kecil 

sehingga kegiatan penghindaran pajak tidak terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh koneksi politik..., Sakanti Wedhar, Ak.-IBS, 2017



70 
 

  Indonesia Banking School 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Aditama, F., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap 

Manajemen Laba pada Perusahaan Non Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. MODUS, 26(1). 

Agoes, S., & Trisnawati, E. (2010). Akuntansi Perpajakan Edisi 2 Revisi. Jakarta: 
Salemba Empat. 

Amila. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social 
Responsibility Disclosure terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada 
Perusahaan Tambang dan CPO yang Listing di BEI (2010 - 2014). 

Annisa, N. A. (2011). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. 
Universitas Sebelas Maret. 

Anthony, & Govindarajan. (2005). Management Control System. Jakarta: salemba 
4. 

APBNP. (2017). Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: 
https://www.kemenkeu.go.id/katalogdata?page=1 

Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital 
Intensity Ratio, dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate 
(ETR). Diponegoro journal of Accounting, 3(2). 

Budiman, J., & Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap 
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Simposium Nasional Akuntansi XV. 

Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Pollitik 
terhadap Tax Avidance. Tax & Accounting Review, 4(2). 

Cahyono, D., Dyas, R. A., & Kharis, R. (2016). Pengaruh Komite Audit, 
Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, 
Leverage, dan Profitabilitas terhadap Tindakan Penghindaran Pajak pada 
Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2011 - 2013. 
Journal od Accounting, 2(2). 

Darmawan, I. G., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate 
Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan pada 
Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 

Dewi, A. S., & Ary, W. (2013). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Ukuran 
Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. E-Journal Akuntansi Universitas 
Udayana, 358 - 372. 

Pengaruh koneksi politik..., Sakanti Wedhar, Ak.-IBS, 2017



71 
 

  Indonesia Banking School 
 

Dharma, I. M., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, 
dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi 
Universitas Udayana, 15(1), 584 - 613. 

Dyreng, S. D., Hanlon, & Michelle, M. E. (2010). The Effect of Executives on 
Corporate Tax Avoidance. The Accounting Review, 1163 - 1189. 

Febrianto, V. (2015, September 15). antaranews.com. Retrieved from Neraca 
perdagangan Agustus surplus 433,8 juta dolar AS: 
http://www.antaranews.com/berita/518196/neraca-perdagangan-agustus-
surplus-4338-juta-dolar-as 

Febrianto, V. (2015, September 15 ). Neraca perdagangan Agustus surplus 433,8 
juta dolar AS. Retrieved from antaranews.com: 
http://www.antaranews.com/berita/518196/neraca-perdagangan-agustus-
surplus-4338-juta-dolar-as 

Feranika, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris 
Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan 
Leverage terhadap tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan 
Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan Tahun Pengamatan 2010 - 
2014). Universitas Jambi. 

Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 
Update PLS Regresi. Semarang: Universitas Diponegoro. 

Griffin, R. W., & Ebert, R. J. (2007). Jakarta: Erlangga. 

Gujarati, D. (2006). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga. 

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). Essentials of Econometrics. Singapore: 
McGraw-Hill Education. 

Gusnita, C. (2013, Agustus 27). Upaya pembuktian penghindaran pajak di 
Indonesia. Retrieved from merdeka.com: http://www.merdeka.com 

Handayani, D. (2013). Pengaruh Kecakapan Manajerial, Set Kesempatan Investasi 
dan Kepemilikan Pemerintah terhadap Tarif Pajak Efektif. Jurnal Akuntansi 
Keuangan dan Bisnis, 6. 

Jao, R., & Pagalung, G. (2011). Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan 
Leverage terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia. 
Jurnal Akuntansi & Auditing, 8(1), 1-94. 

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial 
Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial 
Economics, 3, 305-360. 

Khan , M., Srinivasan , S., & Tan, L. (2016). Institutional Ownership and Corporate 
Tax Avoidance: New Evidence. 

Pengaruh koneksi politik..., Sakanti Wedhar, Ak.-IBS, 2017



72 
 

  Indonesia Banking School 
 

Kim, C. F., & Zhang, L. (2013). Corporate Political Connections And Tax 
Aggressiveness. Contemporary Accounting Research, Forthcomin. 

Kondisi Pertambangan Indonesia Dalam Keadaan Darurat. (2013, September 26). 
Retrieved from The Global Review: www.theglobal-review.com 

Kuncoro, M. (2007). Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan 
Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 

Lauwrensius, G. S., Khairani, S., & Ridhwan, M. (2013). Rekonsiliasi Fiskal Atas 
Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk 
Menghitung PPh Badan Terhutang Pada PT Fajar Selatan Palembang. 
Jurnal Akuntansi STIE MDP. 

Merslythalia, D. R., & lasmana, M. S. (2016). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, 
Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional 
terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar 
di BEI Tahun 2012 - 2014). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 11(2). 

Muljono, D., & Wicaksono, B. (2009). Akuntansi Pajak Lanjutan. Yogyakarta: 
ANDI. 

Mulyani, S. D. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Koneksi Politik dan 
Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2008 - 2012). Jurnal 
Universitas Brawijaya. 

Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan 
Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax 
Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa 
Efek Indonesia 2010-2012. Jurnal Akuntansi, XVIII(3), 408–421. 

Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama. 

Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2016). Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate 
Governance Terhadap Tax Aggressiveness. Syariah Paper Accounting FEB 
UMS. 

Prasiwi, K. W. (2015). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: 
Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. E-Journal 
Universitas Diponegoro. 

Realisasi Penerimaan Negara 2007-2017. (2016, November 24). Retrieved from 
Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286 

Reinaldo, R. (2017). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan 
Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan CSR terhadap Tax 

Pengaruh koneksi politik..., Sakanti Wedhar, Ak.-IBS, 2017



73 
 

  Indonesia Banking School 
 

Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman 
Terdaftar di BEI 2013 - 2015. JOM Fekon, 4(1). 

Resmi, S. (2014). Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. 

Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of Variability in Corporate 
Efective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. Journal of 
Accounting and Public Policy, 689 - 704. 

Rori, H. (2013). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. 
Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 Juni, Hal. 410-418. 

Saifudin, & Yunanda, D. (2016). Determinasi Return on Asset, Leverage, Ukuran 
Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Institusi Terhadap 
Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014). Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA 
Vol. 6 No. 2, September, 131-143. 

Sari, G. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahan, 
Kompensasi Rugi Fiskal, dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax 
Avoidance. Jurnal WRA, 2(2). 

Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). Research Methods for Business. United 
Kingdom: Jhon Wiley & Sons Ltd. 

Siahaan, P. M. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PT Rajagrafindo 
Persada. 

Suandy, E. (201). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat. 

Sukartha, I., & Darmawan, I. H. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate 
Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada 
Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.1.  

Syanthi, N. T., Sudarma, M., & Saraswati, E. (2013). Dampak Manajemen Laba 
Terhadap Perencanaan Pajak Dan Persistensi Laba. Ekuitas: Jurnal 
Ekonomi dan Keuangan , Volume 17, Nomor 2, Juni 2013 : 192 - 210. 

Uppal, J. (2005). Tax Reform in Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press. 

Wibawa, A. W., & Abdillah, Y. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance 
terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks 
Bursa SRI KEHATI tahun 2010 - 2014). Jurnal Perpajakan (JEJAK), 11(1). 

Widarjono, A. (2009). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Untuk Ekonomi 
dan Bisnis (3rd ed.). Yogyakarta: Ekonisia. 

Wijaya, I. (2014, Agustus 12). Mengenal Penghindaran Pajak, Tax Avoidance. 
Retrieved from Direktorat jendral Pajak Kementerian Keuangan: 

Pengaruh koneksi politik..., Sakanti Wedhar, Ak.-IBS, 2017



74 
 

  Indonesia Banking School 
 

http://pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-
avoidance 

Winarno, W. W. (2011). Analisis Ekonometrika Pengantar dan Statistika dengan 
EViews (3rd ed.). Yogyakarta: STIM YKPN. 

Yoehana, M. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap 
Agresivitas Pajak. 

Zain, M. (2007). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh koneksi politik..., Sakanti Wedhar, Ak.-IBS, 2017



75 
 

  Indonesia Banking School 
 

LAMPIRAN I 

Data Penghindaran Pajak, Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, 
Capital Intensity, Ukuran Perusahaan 

  

No Kode 
Perusahaan Tahun CETR KP INSTOW CINT SIZE 

 
 
1 

 
 

             ANTM 
 
 

2012 0,23229 1 0 0,236621 30,61207 
2013 -3,5192 1 0 0,306431 30,71591 
2014 -0,24362 1 0 0,394646 30,72407 
2015 -0,08746 1 0 0,40412 31,04404 
2016 0,420842 1 0 0,432231 31,0316 

 
 
2 

 
 

ARTI 
 
 

2012 0 0 0,09329 0,443379 27,99026 
2013 0 0 0,09329 0,395668 28,08682 
2014 0 0 0 0,233044 28,20407 
2015 3,183349 0 0,115957 0,346804 28,52682 
2016 0 0 0,180273 0,335781 28,59297 

 
 
3 

 
 

ATPK 
 
 

2012 -0,08341 0 0,730924 0,005677 25,73942 
2013 0,169811 0 0,960364 0,764074 28,02935 
2014 0,014162 0 0,889445 0,580894 28,21651 
2015 0,014162 0 0,889445 0,580894 28,21651 
2016 0 0 0,889445 0,608724 28,09214 

 
 
4 

 
 

CITA 
 
 

2012 0,223316 0 0,965357 0,443225 28,30833 
2013 0,13839 0 0,968561 0,284619 28,95905 
2014 -0,51161 0 0,968561 0,331223 28,65711 
2015 -0,51161 0 0,968429 0,331223 28,65711 
2016 0 0 0,968429 0,052737 28,63393 

 
 
5 

 
 

CKRA 
 
 

2012 -0,0011 0 0,930051 0,008113 27,82431 
2013 0 0 0,92871 0,005817 27,80924 
2014 -0,00185 0 0,967823 0,017002 27,66489 
2015 -0,00018 0 0,918621 0,012279 27,6135 
2016 -0,00185 0 0,967823 0,017002 27,66489 
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6 

 
 

CTTH 
 

2012 0,703034 0 0,522167 0,007244 26,28947 
2013 1,059556 0 0,522167 0,005788 26,5131 
2014 0,260235 0 0,08806 0,291994 29,07693 
2015 0,553558 0 0,522167 0,057033 27,1296 
2016 0,238935 0 0,51905 0,365131 27,14645 

 
 
7 

 
 

DKFT 
 

2012 0,210751 0 0,754757 0,054749 28,05997 
2013 0,270948 0 0,752321 0,058417 28,09804 
2014 -1,18414 0 0,751963 0,563222 25,97869 
2015 0 0 0,751963 0,134689 27,94075 
2016 0 0 0,807189 0,534522 28,2603 

 
 
8 

 
 

ELSA 
 

2012 0,477039 0 0,709587 0,292751 29,08837 
2013 0,246355 0 0,709587 0,239981 29,106 
2014 0,260235 0 0,678592 0,291994 29,07693 
2015 0,260235 0 0,683315 0,291994 29,07693 
2016 0,364362 0 0,560034 0,37994 29,06395 

 
 
9 

 
 

MITI 
 

2012 0,337424 0 0,317481 0,286629 25,72413 
2013 0,212124 0 0,317481 0,223092 25,77947 
2014 0,455422 0 0,688009 0,077486 26,61678 
2015 0,455422 0 0,57657 0,077486 26,61678 
2016 0 0 0,57657 0,005205 26,15894 

 
 

10 

 
 

PKPK 
 

2012 -0,11013 1 0 0,274671 26,70538 
2013 -0,32495 1 0 0,023046 26,61366 
2014 -0,00313 1 0 0,273904 26,43784 
2015 -0,00915 1 0 0,375352 25,86258 
2016 -0,00339 1 0 0,322674 25,78398 

 
 

11 

 
 

PTBA 
 

2012 0,358357 1 0,187542 0,145608 30,1749 
2013 0,451847 1 0 0,240075 30,08866 
2014 0,372652 1 0 0,269211 30,32646 
2015 0,336154 1 0 0,330242 30,45798 
2016 0,267837 1 0 0,327707 30,55293 

 
 

12 

 
 

RUIS 
 

2012 0,386061 0 0,771889 0,345967 27,79363 
2013 0,406997 0 0,356362 0,317361 27,87627 
2014 0,383371 0 0,399222 0,401532 27,86542 
2015 0,395347 0 0,550916 0,434474 27,71881 
2016 0,462299 0 0,279741 0,452927 27,60993 
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13 

 
 

SMMT 
 

2012 0 0 0,663226 0,005078 26,89743 
2013 0,018552 0 0,792518 0,064239 27,16365 
2014 -0,28864 0 0,791589 0,069664 27,3094 
2015 0 0 0,791609 0,059923 27,29245 
2016 0 0 0,731451 0,057475 27,17963 

 
 

14 

 
 

TINS 

2012 1,107788 1 0 0,282379 29,43947 
2013 1,504117 1 0 0,23957 29,69577 
2014 1,267816 1 0 0,206826 29,90854 
2015 3,828964 1 0 0,239703 29,85885 
2016 1,227583 1 0 0,23261 29,88742 

 
15 

 
GEMS 

2012 0,831779 0 0,97 0,160061 28,86659 
2013 0,384785 0 0,97 0,17258 29,0229 
2014 0,424212 0 0,97 0,174304 28,99757 

16 GTBO 2012 0,001931 0 0,596591 0,144621 28,12572 
 

17 
 

MYOH 
2012 0,40072 0 0,781306 0,529205 27,88766 
2013 1,027128 0 0,786885 0,49435 28,22756 
2014 0,262637 0 0,786885 0,480986 28,3396 

 
18 

 
SMRU 

2012 0 0 0,8522 0,281136 26,4519 
2013 -0,00017 0 0,613333 0,251949 26,22451 
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LAMPIRAN II 

HASIL ANALISIS DATA 

 
Statistik Deskriptif 
 

 CETR KP INSTOW CINT SIZE 

 Mean  0.153396  0.215385  0.526784  0.257624  28.05906 

 Median  0.138390  0.000000  0.663226  0.274671  27.99026 

 Maximum  0.553558  1.000000  0.970000  0.764074  31.04404 

 Minimum -0.324951  0.000000  0.000000  0.005078  25.72413 

 Std. Dev.  0.209163  0.414288  0.360344  0.181263  1.369597 

 Skewness -0.023607  1.384690 -0.389275  0.337034  0.357421 

 Kurtosis  2.080559  2.917367  1.611215  2.547700  2.661289 

      

 Jarque-Bera  2.295586  20.78997  6.865259  1.784639  1.694672 

 Probability  0.317336  0.000031  0.032302  0.409704  0.428555 

      

 Sum  9.970757  14.00000  34.24096  16.74555  1823.839 

 Sum Sq. Dev.  2.799946  10.98462  8.310277  2.102793  120.0509 

      

 Observations  65  65  65  65  65 
 

 

Hasil Uji Chow 
 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: HASIL   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.767422 (12,47) 0.0063 

Cross-section Chi-square 34.741781 12 0.0005 
     
     

 

 
 
 
 
 

Pengaruh koneksi politik..., Sakanti Wedhar, Ak.-IBS, 2017



79 
 

  Indonesia Banking School 
 

Hasil Uji Hausman 
 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: HASIL   
Test cross-section random effects  

     
     

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

     
     Cross-section random 7.273985 5 0.2010 
     
     

 

 
Hasil Uji Normalitas 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2016
Observations 65

Mean       6.53e-17
Median  -0.012697
Maximum  0.446557
Minimum -0.436891
Std. Dev.   0.195922
Skewness   0.062578
Kurtosis   2.451597

Jarque-Bera  0.856945
Probability  0.651504

 

 

Hasil Uji Multikolinieritas 
 

 KP INSTOW CINT SIZE 

KP 1 

-
0.752269955299

7179 
0.092252874187

5908 
0.374214742963

91 

INSTOW 

-
0.752269955299

7179 1 

-
0.167973474704

9514 

-
0.225227129657

6921 

CINT 
0.092252874187

5908 

-
0.167973474704

9514 1 
0.270078492419

9835 

SIZE 
0.374214742963

91 

-
0.225227129657

6921 
0.270078492419

9835 1 
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Hasil Uji Autokolerasi 
 
Dependent Variable: CETR   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 10/17/17   Time: 23:01   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 13   
Total panel (balanced) observations: 65  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     KP -0.250675 0.102385 -2.448353 0.0173 

INSTOW -0.068968 0.110495 -0.624177 0.5349 
KP*INSTOW 0.799828 1.041503 0.767956 0.4456 

CINT 0.181674 0.151268 1.201008 0.2345 
SIZE 0.066657 0.021417 3.112321 0.0029 

C -1.675712 0.584859 -2.865157 0.0058 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.108864 0.2880 

Idiosyncratic random 0.171169 0.7120 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.228114     Mean dependent var 0.088233 

Adjusted R-squared 0.162700     S.D. dependent var 0.190632 
S.E. of regression 0.174436     Sum squared resid 1.795248 
F-statistic 3.487227     Durbin-Watson stat 1.594836 
Prob(F-statistic) 0.007910    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.122602     Mean dependent var 0.153396 

Sum squared resid 2.456668     Durbin-Watson stat 1.165451 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh koneksi politik..., Sakanti Wedhar, Ak.-IBS, 2017



81 
 

  Indonesia Banking School 
 

 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/17/17   Time: 22:49   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 13   
Total panel (balanced) observations: 65  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     KP -0.679138 1.016818 -0.667905 0.5068 

INSTOW -1.804382 1.119960 -1.611113 0.1124 
CINT -0.275574 1.517117 -0.181643 0.8565 
SIZE 0.018585 0.214058 0.086824 0.9311 

C -3.658275 5.817240 -0.628868 0.5318 
     
     R-squared 0.051938     Mean dependent var -4.304579 

Adjusted R-squared -0.011266     S.D. dependent var 2.071700 
S.E. of regression 2.083338     Akaike info criterion 4.379623 
Sum squared resid 260.4177     Schwarz criterion 4.546883 
Log likelihood -137.3377     Hannan-Quinn criter. 4.445618 
F-statistic 0.821753     Durbin-Watson stat 1.864504 
Prob(F-statistic) 0.516446    

     
     

 

 

Hasil Regresi Persamaan 
 
Dependent Variable: CETR   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 10/17/17   Time: 23:01   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 13   
Total panel (balanced) observations: 65  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     KP -0.250675 0.102385 -2.448353 0.0173 

INSTOW -0.068968 0.110495 -0.624177 0.5349 
KP*INSTOW 0.799828 1.041503 0.767956 0.4456 

CINT 0.181674 0.151268 1.201008 0.2345 
SIZE 0.066657 0.021417 3.112321 0.0029 

C -1.675712 0.584859 -2.865157 0.0058 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.108864 0.2880 

Idiosyncratic random 0.171169 0.7120 
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 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.228114     Mean dependent var 0.088233 

Adjusted R-squared 0.162700     S.D. dependent var 0.190632 
S.E. of regression 0.174436     Sum squared resid 1.795248 
F-statistic 3.487227     Durbin-Watson stat 1.594836 
Prob(F-statistic) 0.007910    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.122602     Mean dependent var 0.153396 

Sum squared resid 2.456668     Durbin-Watson stat 1.165451 
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CURRICULUM VITAE 

 
 

PERSONAL DETAILS  

Name      : Sakanti Wedhar 

Place, Date of Birth : Depok, October 30 1995  

Nationality     : Indonesia  

Religion     : Muslim  

Address      : Jl. Kenanga V/40 Perum. Atsiri Permai Komp.  

Departemen Pertanian, Citayam, Kab. Bogor 

Ph. Number     : 081288224111 

E-mail     : sakantiwedhar@gmail.com  

 

FORMAL EDUCATION DETAILS  

2001 – 2007   : SDS PELITA 

2007 – 2010   : SMPN 1 Depok 

2010 – 2013   : SMAN 3 Depok  

2013 – Now     : STIE Indonesia Banking School Jakarta  

 
NONFORMAL EDUCATION AND TRAINING DETAILS  

2009     : English Course, LBPP LIA DEPOK 

2009      : ESQ Leadership Basic Training  

2013     : Basic Activist Training Program (BATPRO) 

Indonesia Banking School 

2013 – 2014    : English for Business and Banking, GMU 

2014     : Rindam Jaya Military Training  

2015     : Mini Banking Simulation Training 

2016                           : Credit Analyst Training, Basic Treasury, Trade 

Financing, Effective Selling Skill 
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ORGANIZATION AND WORKING EXPERIENCES 

2013   : Public Relation of yearbook’s comittee in SMA 

Negeri 3 Depok 

2013   : Volunteer Liaison Officer of IBS Super Cup V 

2015   : Official Crew of Seminar The 6th Accounting 

Goes To IBS 2015 HIMA A IBS 

2017   : Operator in Event held by Jasa Raharja “Mudik  

Bareng BUMN Jasa Raharja 2017” 

 

INTERNSHIP EXPERIENCE  

January 2016 : Internship at KPw Bank Indonesia Semarang 

August 2016 : Internship at Bank Rakyat Indonesia KC  

Cimanggis 

 

OTHERS 

2013   : Participant of Young On Top Campus  

Roadshow 

2015   : Participant in Stock Simulation held by HIMA 

Manajemen STIE Indonesia Banking School 
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