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ABSTRACT 
 

Tax avoidance is a tax savings actions that are still in the realm of tax law (lawful 

fashion). Firm Size, profitability (ROA), Leverage (DER), and fiscal lost 

compensation are used as independent variables were estimated impact on tax 

avoidance as the dependent variable and proxied through Cash Effective Tax Rate 

(CETR). This research was conducted on manufacturing firms in Indonesia Stock 

Exchange (IDX) 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 32 companies and the number of observations is 121 firm 

year. Data in this study were analyzed with multiple linear analysis techniques. The 

results of this study indicate that the firm size, profitability, and leverage has not 

effect on tax avoidance, while the positive effect of fiscal lost compensation on tax 

avoidance.  

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

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang  Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh seorang pribadi atau badan  yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara.Salah satu sumber pendapatan negara di Indonesia terbesar 

selain dari penghasilan sumber daya alam dan pendapatan non-pajak ialah melalui 

penerimaan pajak.Hal ini dapat dilihat melalui tabel 1.1 dibawah ini. 

Tabel 1. 1 

Sumber Pendapatan Negara Tahun 2016 

 
Sumber: kemenkeu.go.id, 2017 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan negara melalui penerimaan 

pajak sebesar 1.546,5 triliun rupiah (84,9 persen), pendapatan melalui penerimaan
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bukan pajak sebesar 273,8 triliun rupiah (15,02 persen), dan pendapatan melalui 

penerimaan hibah sebesar 2,0 triliun rupiah (0.10 persen) dari total penerimaan 

negara sebesar 1.822,5 triliun rupiah dalam APBN 2016. Dengan sumber penerimaan 

terbesar melalui pajak, pemerintah membuat arah kebijakan umum perpajakan, antara 

lain (www.kemenkeu.go.id, 2017): 

1. Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga 

iklim investasi dunia usaha, stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. 

2. Peningkatan pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak dengan didukung 

perbaikan regulasi, administrasi, serta akuntabilitas. 

3. Dukungan intensif fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan 

nilai tambah ekonomi nasional. 

Pajak mewajibkan kepada para wajib pajak untuk membayar pajak guna 

meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan negara demi kesejahteraan 

masyarakat.Akan tetapi, pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan 

respond yang baik dari pihak wajib pajak khususnya perusahaan, karena pajak dapat 

mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan (Darmawan & Sukartha, 

2014).Ada tiga tahapan atau langkah yang dapat dilakukan perusahaan dalam 

meminimalkan pajaknya yaitu : 

 

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

2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal.  
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3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan 

membayar pajak tersebut.  

Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak.Tidak sedikit perusahaan yang 

melakukan perencanaan pajak (tax planning) dengan tujuan untuk meminimalisasi 

pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.Apabila penghindaran pajak melebihi batas 

atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat 

tergolong ke dalam penggelapan pajak (tax evasion).Perbedaan kepentingan antara 

wajib pajak dengan pemerintah tersebut maka dapat diindikasikan adanya 

penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara di 

Indonesia masih belum optimal. Karena adanya perbedaan kepentingan tersebut, 

maka perusahaan akan berusaha untuk memperkecil pendapatan atau laba bersih 

perusahaan agar dapat mengurangi atau menghindari pajaknya (Cahyono, Andini, & 

Raharjo, 2016). 

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan suatu usaha perusahaan untuk 

memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara berusaha memperkecil 

laba perusahaan (Rahmawati, Endang, & Agusti, 2016). Penghindaran pajak (tax 

avoidance) merupakan sebuah cara yang legal untuk menghindari pembayaran pajak 

oleh wajib pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain 

memanfaatkan kelemahan peraturan (Swingly & Sukartha, 2015). 

Menurut (Dimensi & Kelola, 2014)memaparkan bahwa tingkat kepatuhan wajib 

pajak di Asia hanya sekitar 1,5% sampai dengan 3%. Bahkan untuk tingkat kepatuhan 

wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di 
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Asia. Selain itu terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait 

tax avoidance ini juga yang menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. 

Dilansir dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) diperoleh data sebagai 

berikut:  

Tabel 1. 2 

(sumber: www.bps.go.id, 2017) 

Angka realisasi pertumbuhan industri, yang berangsur-angsur turun dari sebesar 

6,74 persen pada tahun 2011, menjadi sebesar 6,40 persen pada tahun 2012 dan 

kembali turun pertumbuhannya hanya sebesar 6,10 persen pada tahun 2013 sampai 

dengantahun 2014 turun lagi hanya tumbuh sebesar 5,61 persen. Pada tahun 2015, 

realisasi pertumbuhan industri ini juga mengalami penurunan kembali sebesar 

5,04persen (www.bps.go.id). Oleh karena itu peneliti mengambil sampel periode 

2012-2016 dikarenakan penulis ingin melihat pengaruh naik atau turunnya 

pertumbuhan industri manufaktur terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 

Karena naik atau turunnya pertumbuhan industri mempengaruhi baik dari sisi 

profitabilitas maupun leverage dan kemungkinan dari sisi lainnya seperti yang penulis 

teliti seperti kompensasi rugi fiskal dan ukuran perusahaan. 
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Ukuran Perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu 

perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total 

aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan 

jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umunya dibagi menjadi 3 kategori 

yaituperusahaan besar(large firm), perusahaan menengah(medium firm)dan 

perusahaan kecil(small firm).Tahap kedewasaan perusahaan ditentuakan berdasarkan 

total aktiva, semakin besar tital aktiva menunjukan bahwa perusahaan memiliki 

prospek baik dalam jangka waktu yanng relatif panjang.(Cahyono et al., 

2016).Penelitian terkait dengan ukuran perusahaan juga telah banyak dilakukan 

beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (SARI, 

2014) yang menemukan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

tax avoidance. 

Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan 

modal saham tertentu(Maharani & Suardana, 2014). Dalam penelitian ini, 

profitabilitas diukur dengan rasio Return On Asset (ROA). Return on Assets (ROA) 

adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin 

tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan 

perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik(Maharani & Suardana, 2014). 

Penelitian terkait dengan return on asset (ROA) yang dilakukan oleh (MARFU’AH, 

2015) menemukan ROA berpengaruh secara positif signifikan terhadap penghindaran 

pajak.  
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Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan 

antara hutang perusahaaan terhadap modal maupun aset perusahaan(Cahyono et al., 

2016). Penambahan jumlah hutang akan mengakibatkan munculnya beban bunga 

yang harus dibayar oleh perusahaan. Dalam penelitian ini leverage diukur dengan 

debt equity ratio (DER). Debt equity ratio (DER) dihitumg dengan total hutang 

dibagi dengan modal. Semakin tinggi debt equity ratio (DER) menunjukan 

perusahaan semakin beresiko. Semakin beresiko, kreditor atau investor akan meminta 

imbalan semakin tinggi. Singkatnya semakin tinggi debt equity ratio (DER) maka 

semakin besar pula resiko keuangannya, ataupun sebaliknya semakin rendah rasio ini 

maka akan semakin rendah resiko keuangannya. Penelitian terkait dengan leverage 

yang dilakukan oleh (Kurniasih & Sari, 2013) menemukan leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 

Selain leverage peneliti yang menguji mengenai kompensasi rugi fiskal masih 

sedikit. Oleh karena itu penulis memilih variable kompensasi rugi fiskal untuk 

diteliti.Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk 

melakukantax avoidance(Kurniasih & Sari, 2013).Kompensasi rugi fiscal dalam 

peraturanperpajakan apabila penghasilan bruto setelah dikurangi biaya-biaya 

yangdiperkenankan oleh UU PPh didapat kerugian, maka kerugian 

tersebutdikurangkan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) 

tahunberturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya 

kerugiantersebut (Pasal 6 ayat (2) UU PPhNo. 36 Tahun 2008). 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul penelitian ini ”Pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap 

Penghindaran Pajak”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka 

masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak? 

2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak? 

3. Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak? 

4. Apakah terdapat pengaruh kompensasi rugi fiscal terhadap penghindaran 

pajak? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menunjukan pada apa yang akan diperoleh atau 

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

adalah:  

1. Untuk menguji dan menganalisisukuran perusahaanterhadap penghindaran 

pajakperusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2012– 2016. 
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2.  Untuk menguji dan menganalisisreturn on asset (ROA) terhadap 

penghindaran pajakperusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2012– 2016. 

3. Untuk menguji dan menganalisisleverage terhadap penghindaran 

pajakperusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2012 –2016. 

4. Untuk menguji dan menganalisis kompensasi rugi fiskal 

terhadappenghindaran pajakperusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2012 – 2016 

 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada perusahaan manufaktur 

subsesktor barang konsumsi yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap 

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

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage dan kompensasi rugi fiskalterhadap penghindaran pajakantara lain: 

1. Bagi Pemerintah  

Memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah atas kebijakan dalam 

perpajakan yang dapat mencegah praktik penghindaran pajakperusahaan. 
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2. Bagi Masyarakat  

Memberikan pengetahuan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran 

pajak. 

3. Bagi Pemegang Saham Perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemegang saham 

perusahaan tentang perusahaan mana yang memiliki kemungkinan melakukan 

penghindaran pajak melalui indikator yang penulis teliti yaitu ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage, dan kompensasi rugi fiskal. 

4. Bagi kajian penelitian berikutnya  

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian 

mengenai perilaku penghindaran pajakperusahaan berikutnya. 

 

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 penulis membahas mengenai latar belakang yang menjadi dasar dalam 

dilakukannya penelitian ini. Serta diuraikan pula tentang fenomena yang menjadi 

dasar pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, 

manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian. 
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BAB II LANDASAN TEORITIS  

Pada bab ini memaparkan teori-teori yang digunakan dan menjadi landasan serta 

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

keagenan, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan 

penghindaran pajak. Bab ini juga menguraikan pengembangan hipotesis dan 

perkembangan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penerapan 

leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal 

terhadappenghindaran pajak. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum dan deskripsi objek 

penilitian mengenai bidang usaha suatu badan usaha / organisasi yang akan diteliti, 

populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, dan operasinalisasi variabel.  

BAB IV PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara jelas mengenai hasil analisis data 

disertai dengan pembahasannya.  

BAB V PENUTUP  

Dalam bab ini disimpulkan hasil penelitian yang telah dijalankan serta memberikan 

saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan 

tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberi jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis), dan penyusunan 

instrument penelitian. Teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang 

atau pendapat lain, tetapi teori yang benar-benar telah teruji kebenarannya (Yunus, 

2010).  

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori agency merupakan teori yang menyatakan hubungan kontrak antara pihak 

manajemen perusahaan (agent) dan pihak pemilik perusahaan (principal).Teori 

keagenan merupakan hubungan kerjasama antara principal dan agent, dimana pihak 

principal memberikan wewenang kepada pihak agent untuk mengelola dan 

mengambil keputusan perusahaan.Maka dari itu pihak principal mempunyai 

kewajban untuk memberikan imbalan pada pihak agent.Pandangan mengenai agency 

theory dikarenakan adanya potensi konflik yang mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen perusahaan 

(agent) dan pemilik perusahaan (principal) dimana pemilik perusahaan menginginkan 

pengembalian yang lebih besar dan secepatnya atas investasi yang mereka berikan
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sedangkan pihak manajemen perusahaan menginginkan kompensasi dan insentif yang 

sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan (Jensen & 

Meckling, 1976). 

Problem keagenan (agency problem) antara pemegang saham (pemilik 

perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki saham 

mayoritas perusahaan. Pemegang saham tertentu menginginkan manajer bekerja 

dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham.Sebaliknya, manajer 

perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham, tetapi memaksimumkan kemakmuran mereka sendiri.Terjadilah conflict of 

interest. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh-sungguh untuk 

kepentingan pemegang saham, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang 

disebut agency cost yang meliputi antara lain: pengeluaran untuk memonitor 

kegiatan-kegiatan manajer, pengeluaran untuk membuat suatu struktur organisasi 

yang meminimalkan tindakan-tindakan manajer yang tidak diinginkan, serta 

oportunity cost yang timbul akibat kondisi dimana manajer tidak dapat segera 

mengambil keputusan tanpa persetujuan pemegang saham (Atmaja, 2008).  

Pemilihan grand theory ini dikarenakan penulis melihat adanya potensi konflik 

perbedaan kepentingan antara pihak manajemen perusahaan dengan pemilik 

perusahaan. Dimana pemilik perusahaan lebih mementingkan pengembalian atas 

investasi yang mereka berikan, akan tetapi pihak manajemen perusahaan memikirkan 

berapa beban pajak yang harus perusahaan keluarkan dan insentif yang akan mereka 

terima setelah dikurangi beban pajak dan pengembalian kepada pemilik perusahaan. 
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Selain itu, pemilihan agency theory ini didasarkan pada penelitian-penelitian 

sebelumnya mengenai penghindaran pajak. 

 

2.1.2. Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Dari pengertian mengenai pajak diatas, dapat diketahui karakteristik yang melekat 

pada pengertian pajak, yaitu: 

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang 

sifatnya dapat dipaksakan. 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual 

oleh pemerintah. 

c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

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

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public. 

Fungsi perpajakan terbagi menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: 

1. Fungsi Budgetair 

 Fungsi Budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu suatu 

fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara 
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optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi 

ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. 

Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai 

berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya. 

2. Fungsi Regulerend 

 Fungsi Regulerend atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu 

fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai 

tujuan tertentu.Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai 

pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgetair. 

 

2.1.2.1. Rekonsiliasi Fiskal 

 Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda 

dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/ laba yang sesuai 

dengan ketentuan pajak. perbedaan-perbedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut 

dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (permanent differences) dan beda waktu 

(timing differences), (Resmi, 2008: 339). 

1) Koreksi Fiskal Positif dan Negatif 

Perbedaan antara laba secara komersial dengan penghasilan kena pajak adalah 

dilakukannya koreksi fiskal terhadap laba secara komersial.Koreksi fiskal 

meliputi pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat berupa koreksi positif dan 

koreksi negatif. 
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1. Koreksi Fiskal Positif  

Koreksi fiskal positif adalah koreksi/ penyesuaian yang akan mengakibatkan 

meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh badan 

terutang juga meningkat. 

2. Koreksi Fiskal Negatif  

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi/ penyesuaian yang akan mengakibatkan 

menurunnya laba kena pajak  yang membuat PPh badan terutang juga akan 

menurun. 

2) Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu 

1. Perbedaan Tetap (permanent differences) 

Perbedaan tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak 

yang disebabkan oleh perbedaan konsep atau cara pengukuran pendapatan 

biaya. Perbedaan ini bersifat tetap artinya sekali pajak tidak memperkenankan 

suatu biaya, maka selamanya biaya atau pendapatan tersebut harus dikeluarkan 

dari perhitungan pajak. 

2. Perbedaan Waktu (timing differences) 

Perbedaan waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal 

yang disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau beban. 

Selisih jumlah pendapatan atau laba kena pajak yang disebabkan oleh 

perbedaan waktu ini terjadi apabila terdapat item-item dari pendapatan dan 

biaya yang diperhitungkan dalam penentuan luas akuntansi untuk satu periode, 

tetapi diperhitungkan dalam penentuan pendapatan atas laba kena pajak untuk 
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periode yang berlainan. Perbedaan waktu yang terjadi pada suatu periode akan 

dikompensasikan dalam satu atau lebih periode berikutnya. 

 

2.1.2.2.Perencanaan Pajak (Tax Planning)  

 Perencanaan pajak (tax planning) merupakan bagian dari manajemen pajak dan 

merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Menurut 

(Natakharisma, Universitas, & Unud, 2014) Perencanaan pajak adalah salah satu cara 

yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan 

usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang 

dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau 

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pada tahap awal perencanaan pajak, 

dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar 

dapat diseleksi jenis penghematan pajak mana yang dapat dilakukan. Tujuan utama 

dari perencanaan pajak ialah meminimalisasi beban pajak yang harus dibayar oleh 

perusahaan. 

 Ada tiga tahapan/langkah akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak 

yang dikenakan (Siahaan, 2010). Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk 

menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah yang kedua, mengurangi 

beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga 

atau terakhir, adalah apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka 

wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Inilah strategi dalam melakukan 

perencanaan pajak 
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2.1.3.Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya 

diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (tax saving), 

penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evasion) yang 

kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara 

antara lain melaui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif 

pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak 

ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan apara perpajakan, suap-

menyuap dan pemalsuan (Zain, 2007). 

 Tax Avoidance merupakan kegiatan penghindaran pajak dengan menuruti aturan 

yang ada. Artinya tax avoidance melakukan upaya penghindaran pajak namun tetap 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak atau 

perlawanan pajak adalah salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak 

sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara (Rahmawati et al., 

2016).Tax avoidance ini dilakukan terhadap berbagai aspek perpajakan yang bersifat 

legal karena tujuannya adalah meminimalisasi beban dan pembayaran pajak atau 

memaksimalkan penghasilan setelah pajak. 

 Dalam penelitian Hoque et al., (2011) menyebutkan beberapa cara penghindaran 

pajak yang dilakukan oleh perusahaan, seperti: 

1. Menampakkan laba dari aktifitas operasional sebagai laba dari modal sehingga 

mengurangi laba bersih dan utang pajak. 
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2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan 

membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak 

perusahaan. 

3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba 

bersih. 

4. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industry manufaktur 

sehingga mengurangi laba kena pajak. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penghindaran pajak merupakan suatu usaha yang 

dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung 

oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan 

perpajakan.Tindakan penghindaran pajak ini bersifat legal karena tidak melanggar 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Tabel 2. 1 

Tabel Pengukuran Penghindaran Pajak 

Metode Pengukuran Cara Perhitungan 

GAAP ETR 

 

Current ETR 

 

Cash ETR 

 

Long-run cash ETR 

 

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒
𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒
𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 

𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑑
𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 

𝚺 (𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑖𝑑)
𝚺 (𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒) 
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Metode Pengukuran Cara Perhitungan 

ETR Differential Statutory ETR - GAAP ETR 

DTAX 
Error term from the following regression:  
ETR differential x Pre-tax book income=  

a + b x Control + e  

Total BTD Pre-tax income - ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) - ( NOLt  – 
NOLt-1 )) 

Temporary BTD Deferred tax expense / U.S.STR 

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

Unrecognized Tax 
Benefits Disclosed amount post - FIN48  

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

Marginal Tax Rate Simulated marginal tax rate 

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2010) 

 

2.1.4.Ukuran Perusahaan 

 Machfoedz menyatakan bahwa ukuruan perusahaan adalah suatu skala yang dapat 

mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai 

cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata 

tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 

3 kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm), 

dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada 

total asset perusahaan. Semakin besar total asset maka menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini 
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juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam 

menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total asset yang kecil.   

 Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar 

dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah. Tahap 

kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang 

relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih 

mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil 

(Cheisviyanny, 2015). 

Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka 

semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin 

banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak 

perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia 

dikenal dalam masyarakat (Sudarmadji, 2007). 

 

2.1.5. Profitabilitas 

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Rasio 

profitabilitas dapat melihat kinerja keuangan perusahaan.Profitabilitas merupakan 

salah satu pengukuran untuk melihat kemampuan suatu perusahaan dalam 
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menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham 

tertentu (Diaz & Jufrizen, 2006). 

Profitabilitas menurut (Kasmir, 2008) rasio profitabilitas merupakan rasio 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan atas asset produktif yang dimiliki perusahaan.Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan.Hal ini 

menunjukan ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan 

ivestasi. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya 

saing antar perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan pendapatan tinggi cenderung 

akan memperbesar investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan 

induknya. 

Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka 

semankin tinggi juga kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Dalam 

penelitian ini untuk mengukur tingkat profitbalitas perusahaan dengan menggunakan 

ROA, karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik 

modal pribadi maupun modal pinjaman. Kemampuan perusahaan ini akan dilihat oleh 

investor, makin baik kemampuan perusahaan tersebut maka akan semakin tertarik 

investor untuk menanamkan modal diperusahaan tersebut.  
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2.1.6. Leverage 

Menurut (Kurniasih & Sari, 2013) Leverage merupakan rasio yang mengukur 

kemapuan hutang perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk 

membiayai aktiva perusahaan. Leverage juga menggambarkan hubungan antara total 

asset dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk 

meningkatkan laba. Leverage ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari 

eksternal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban 

bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada. 

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran 

semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. 

Leverage juga berkaitan dengan bagaimana perusahaan didanai, apakah perusahaan 

lebih banyak didanai menggunakan kewajiban atau dengan modal yang berasal dari 

pemegang saham. 

Menurut Subramanyam dan Wild (2009) Capital Structure Measures for Solvency 

Analysis terbagi menjadi:  

1. Total Debt to Total Capital  

A comprehensive ratio is available to measure the relation between total debt and 

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

expressed as  

Total Debt to Total Capital Ratio = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
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2. Total Debt to Equity Capital  

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

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

Total Debt to Equity Ratio = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟′𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

 

3. Long-Term Debt to Equity Capital  

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

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

financing compared to equity capital. This ratio is commonly referred to as the debt 

to equity ratio and it is computed as : 

Long-Term Debt to Equity Capital Ratio = 𝐿𝑜𝑛𝑔−𝑡𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟′𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

 

4. Short-Term Debt to Total Debt  

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

indicator of the short-run cash and financing needs of a company. Short-term debt, as 

opposed to long term or sinking fund requirements, is an indicator of enterprise 

reliance on short-term (primaly bank) financing. Short-term debt is usually subject to 

frequent changes in interest rates. 

Semakin tinggi nilai dari rasio Leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan 

dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya 

bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan 

memberikan pengaruh berkurang nya beban pajak perusahaan (Richardson & Lanis, 

2007). 
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2.1.7. Kompensasi Rugi Fiskal 

Menurut (Kurniasih & Sari, 2013) kompensasi rugi fiskal merupakan proses 

peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan 

perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak.  

Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000.Adapun beberapa poin penting 

yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut. 

1) Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. 

Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-

biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan. 

2) Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan secara 

berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang 

tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan. 

3) Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final 

dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.  

4) Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari 

dalam negeri. 

Artinya perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan 

keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan 

selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi 
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jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, 

perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan 

untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan (SARI, 2014). Jadi 

kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan tax 

avoidance.Kompensasi rugi fiskal dapat diukur dengan menggunakan variable 

dummy. 

 

2.2.Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2. 2 

Penelitian Terdahulu 

NO Nama 
Peneliti Judul Variabel Hasil 

1 Deddy et al. 
(2016) 

Pengaruh Komite 
Audit, Kepemilikan 
Institusional, Dewan 
Komisaris, Ukuran 
Perusahaan (Size), 
Leverage (Der) Dan 
Profitabilitas (Roa) 
Terhadap Tindakan 
Penghindaran Pajak 
(Tax Avoidance) Pada 
Perusahaan Perbankan 
Yang Listing Bei  
Periode Tahun 2011– 
2013 

Dependen: tax 
avoidance 
 
Independen: 
komite audit, 
kepemilikan 
institusional, 
dewan komisaris, 
ukuran 
perusahaan, 
leverage, 
profitabilitas 

Komite Audit berpengaruh  
positif signifikan; 
Kepemilikan Institusional 
berpengaruh positif 
signifikan; Ukuran 
Perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan; 
Leverage tidak berpengaruh; 
Profitabilitas tidak 
berpengaruh 
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NO Nama 
Peneliti Judul Variabel Hasil 

2 

 
Gusti Maya 

Sari 
(2014) 

Pengaruh Corporate 
Governance, Ukuran 
Perusahaan, 
Kompensasi Rugi 
Fiskal dan Struktur 
Kepemilikan Terhadap 
Tax Avoidance  
(Studi Empiris Pada 
Perusahaan 
Manufaktur yang 
Terdaftar di BEI) 

dependen: tax 
avoidance  
 
independen:  
Corporate 
Governance, 
Ukuran 
Perusahaan, 
Kompensasi 
Rugi Fiskal dan 
Struktur 
Kepemilikan 

Kompensasi komisaris 
independen berpengaruh 
positif signifikan; Komite 
Audit tidak berpengaruh; 
Ukuran Perusahaan 
berpengaruh negatif 
signifikan; Kompensasi Rugi 
Fiskal tidak berpengaruh;  
Struktur Kepemilikan 
berpengaruh positif 
signifikan 

3 
 

Swingly & 
Sukartha 
(2015) 

Pengaruh Karakter 
Eksekutif, Komite 
Audit, Ukuran 
Perusahaan, Leverage 
dan Sales Growth 
Terhadap Tax 
Avoidance 

dependen: Tax 
Avoidance  
 
independen: 
Karakter 
Eksekutif, 
Komite Audit, 
Ukuran 
Perusahaan, 
Leverage dan 
Sales Growth 

Karakter Eksekutif 
berpengaruh positif 
Signifikan; Komite Audit 
tidak berpengaruh; Ukuran 
Perusahaan berpengaruh 
positif signifikan; Leverage 
berpengaruh negatif 
signifikan; Sales Growth 
tidak berpengaruh 

4 
 

Teguh et al. 
(2015) 

 
Pengaruh Return on 
Asset, Leverage, 
Ukuran Perusahaan, 
Kompensasi Rugi 
Fiskal dan 
Kepemilikan Institusi 
Terhadap 
Penghindaran Pajak 

dependen: tax 
avoidance  
 
independen: 
Return on Asset, 
Leverage, 
Ukuran 
Perusahaan, 
Kompensasi 
Rugi Fiskal dan 
Kepemilikan 
Institusi 

Return on Asset 
berpengaruh positif 
signifikan; Leverage 
berpengaruh positif 
signifikan; Ukuran 
Perusahaan berpengaruh 
positif signifikan; 
Kompensasi Rugi Fiskal 
tidak berpengaruh; 
Kepemilikan Institusional 
tidak berpengaruh 
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NO Nama 
Peneliti Judul Variabel Hasil 

5. Kurniasih & 
Sari (2013) 

 
Pengaruh Return On 
Assets, Leverage,  
Corporate 
Governance, Ukuran 
Perusahaan  
Dan Kompensasi Rugi 
Fiskal Pada Tax 
Avoidance 

dependen: tax 
avoidance 
 
independen:  
Return On 
Assets, Leverage,  
Corporate 
Governance, 
Ukuran 
Perusahaan  
Dan Kompensasi 
Rugi Fiskal 

Return on Asset 
berpengaruh negative 
signifikan; Leverage tidak 
berpengaruh;  
Komisaris Independen tidak 
berpengaruh; Komite Audit 
tidak berpengaruh; Ukuran 
Perusahaan berpengaruh 
negatif signifikan; 
Kompensasi Rugi Fiskal 
berpengaruh negatif 
signifikan 

6 Oktagani 
(2015) 

Analisa Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhi 
Tax Avoidance 

dependen: tax 
avoidance 
independen: 
ROA, leverage, 
size company, 
kompensasi rugi 
fiscal 

ROA berpengaruh negatif 
signifikan; ukuran 
perusahaan berpengaruh 
positif signifikan; leverage 
tidak berpengaruh; 
kompensasi rugi fiskal 
berpengaruh positif 
signifikan 

7 
 
 

Rinaldi & 
Cheisviyanny 

(2015) 

Pengaruh 
Profitabilitas, Ukuran 
Perusahaan dan 
Kompensasi Rugi 
Fiskal Terhadap Tax 
Avoidance I 

dependen: tax 
avoidance 
independen: 
Profitabilitas, 
Ukuran 
Perusahaan, 
Kompensasi 
Rugi Fiskal 

Profitabilitas berpengaruh 
positif signifikan; ukuran 
perusahaan berpengaruh 
negatif signifikan; 
kompensasi rugi fiskal 
berpengaruh tidak 
berpengaruh  

8 
Darmawan & 

Sukartha  
(2014) 

Pengaruh Penerapan 
Coporate Governance, 
Leverage, Return On 
Asset dan Ukuran 
Perusahaan Pada 
Penghindaran Pajak  

Dependen: 
Penghindaran 
pajak 
Independen: 
corporate 
governance, 
leverage, return 
on asset, ukuran 
perusahaan 

Corporate governance 
berpengaruh negatif 
signifikan; leverage tidak 
berpengaruh; ROA 
berpengaruh positif 
signifikan; ukuran 
perusahaan berpengaruh 
positif signifikan 
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NO Nama 
Peneliti Judul Variabel Hasil 

9 
Maharani & 

Suardana  
(2014) 

Pengaruh Corporate 
Governance, 
Profitabilitas dan 
Karakter Eksekutif 
Pada Tax Avoidance 

Dependen: tax 
avoidance  
Independen: 
corporate 
governance, 
profitabilitas, 
karakter 
eksekutif 

KI tidak berpengaruh; PDKI 
berpengaruh negatif 
signifikan; KA berpengaruh 
negatif signifikan; KoA 
berpengaruh negatif 
signifikan; ROA 
berpengaruh positif 
signifikan; RP berpengaruh 
positif signifikan 

10 Kurniasih & 
Sari (2013) 

Pengaruh Return On 
Assets, Leverage, 
Corporate 
Governance, Ukuran 
Perusahaan dan 
Kompensasi Rugi 
Fiskal pada Tax 
Avoidance 

Dependen : Tax 
Avoidance 
Independen : 
ROA, leverage, 
corporate 
gorvernance, 
ukuran 
perusahaan, dan 
kompensasi rugi 
fiscal 

Return on Assets (ROA), 
Ukuran Perusahaan dan 
Kompensasi Rugi Fiskal 
berpengaruh negatif 
signifikan terhadap tax 
avoidance sedangkan 
Leverage dan Corporate 
Governance tidak 
berpengaruh terhadap tax 
avoidance. 

Sumber: Hasil olahan penulis (2017) 

 

2.3. Kerangka Hipotesis 

Penelitian ini menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan 

kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan 

oleh perusahaan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan ditunjukkan oleh 

gambar 2.1 berikut: 
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Gambar 2. 1 
Kerangka Penelitian 

2.4.  Perumusan Hipotesis 

2.4.1.   Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance) 

 Menurut Surbakti (2010), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, 

log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan 

maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Dengan adanya agency theory 

apabila suatu perusahaan semakin besar maka ekspektasi laba yang diinginkan 

perusahaan tersebut akan besar dan akanberupaya menekan beban pajak seminimal 

mungkin, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi 

penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi 

yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban 

penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena 

pajak perusahaan. 

  Variabel Independen     Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

1.1.Perumusan Hipotesi  

1.2.Perumusan Hipotes 

Profitabilitas  
(X2) 

Ukuran Perusahaan 
(X1) 

 

Leverage 
(X3) 

Kompensasi Rugi 
Fiskal  
(X3) 

Penghindaran Pajak 
(Y) 
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Dan berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, hasil antara 

pengaruh ukuiran perusahaan dengan penghindaran pajak. Seperti yang dilakukan 

oleh Darmawan & Sukartha (2014) dan Oktagiani (2015) menunjukkan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Cahyono (2016) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat 

diambil hipotesis sebagai berikut:  

H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran 

Pajak. 

2.4.2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola 

kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan, Sudarmadji dan 

Sularto (2007). Profitabilitas dalam bentuk bersih dialokasikan untuk 

mensejahterakan pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan, 

Nuringsih (2010). Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menujukkan adanya 

efisiensi yang dilakukan oleh pihak manejemen. Laba yang meningkat 

mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Dan dengan adanya agency 

theory, ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan 

meningkat sesuai dengan laba perusahaan, maka pihak agent akan mengelola beban 

pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari 

berkurangnya laba perusahaan karena adanya beban pajak yang tinggi. 
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Hasil penelitian yang dilakukan MARFU’AH (2015), Rinaldi & Cheisviyanny 

(2015) dan Maharani & Suardana (2014) menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh kurniasih dan Sari (2013) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. Maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

H2: Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 

2.4.3. Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

 Kasmir (2014) menyatakan bahwa leverage merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa 

besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. 

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan 

operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban 

tetap (fixed rate of return) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Semakin 

besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena 

bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi 

perusahaan yang terkena pajak tinggi. Hal ini sesuai dengan teori keagenan dilihat 

dari sisi manajemen (agent) yang menjelaskan bahwa perusahaan lebih menginginkan 

beban pajak yang kecil. Oleh karena itu makin tinggi tarif bunga akan makin besar 

keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut. Manfaat yang 

ditimbulkan dari penghematan pajak akibat adanya bunga membawa implikasi 

meningkatnya penggunaan utang perusahaan. Dengan begitu bahwa semakin tinggi 
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nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak 

ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul 

dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh 

berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena pajak 

akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bungautang semakin besar, 

Darmawan dan Sukartha (2014). 

MARFU’AH (2015) memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki 

kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan 

sengajanya perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak maka dapat 

disebutkan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. 

Hasil penelitian Supramono (2010) dan Sri Mulyani (2013) serta Kurniasih 

dan Sari (2013) menunjukkan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran 

pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) 

leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

H3: Leverage berpengaruh positif siginifikan terhadap penghindaran Pajak (Tax 

Avoidance)  

 

2.4.4.  Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax 
Avoidance) 

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang pajak 

penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi 
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diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat 

dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan 

untuk mengurangi jumlah kompensasikerugian tersebut. Akibatnya, selama lima 

tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena penghasilan neto 

fiskal akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. 

Dalam agency theory pihak manajemen (agent) lebih mementingkan pembayaran 

pajak yang lebih kecil walupun perusahaan mengalami kerugian, karena dengan hal 

tersebut perusahaan mendapat keringanan pembayaran pajak untuk menutupi 

kerugian yang dialami perusahaan. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) bahwa 

kompensasi kerugian ini dapat dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak karena 

perusahaan yang medapatkan kompensasi kerugian akan terhindar dari beban pajak 

yang tinggi.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dan penelitian yang dilakukan Oktagani 

(2015) yang menyebutkan kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan 

terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih 

dan Sari (2013) kompnesasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. Maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:  

H4: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi peristiwa atau fakta sebagai 

variabel yang dipengaruhi (variable dependent) dan penyelidikan terhadap variabel-

variabel yang mempengaruhi (variable independent). Penelitian tergolong ke dalam 

hyphotesis testing yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian. 

 

3.2.Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh hubungan 

antara Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Kompensasi Rugi Fiskal 

terhadap Tax Avoidance.Penelitian ini dilakukan agar dapat membantu pihak-pihak 

yang terkait dalam melihat dampak dari Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage 

dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance.Objek yang digunakan adalah 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Indonesia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Data pada penelitian ini menggunakan rentang waktu tahun 2012-2016. Pemilihan 

periode penelitian ini disebabkan karena penulis ingin melihat seberapa besar industri 

manufaktur di Indonesia melakukan penghindaran pajak selama periode tersebut
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dengan Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Kompensasi Rugi Fiskal dan 

merupakan pengembangan penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012 sampai 

2016. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sample adalah metode purposive 

sampling, yang artinya sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun 

kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan manufaktur industri barang konsumsi terdaftar di BEI pada periode 

2012-2016. 

2. Memiliki laporan keuangan dan laporan tahunan yang telah diaudit selama periode 

2012-2016. 

3. Laporan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

4. Perusahaan dengan data yang memiliki data terkait dengan variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini.  

5. Perusahaan yang tidak melakukan merger dan akuisisi. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini berupa penelitian kuantitatif sehingga sumber data berupa data 

sekunder yang diperoleh dari publikasi dokumen yang tersedia di web Bursa Efek 
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Indonesia. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-

data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap 

data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder secara umum berisi 

bukti, catatan atau laporan yang terkumpul dalam suatu arsip yang dipublikasikan. 

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa daftar nama 

perusahaan bidang manufaktur industri barang konsumsi yang tercatat di BEI,laporan 

keuangan tahunan perusahaan manufaktur industri konsumsi pada periode 2012-

2016. Perolehan data tersebut diambil dari web Bursa Efek Indonesia. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal penelitian, 

literatur, dan peraturan regulator terkait yang mendukung penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengkopi data-

data sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data didapatkan melalui 

website Bursa Efek Indonesia yang dipublikasikan oleh bank 

tersebut.Periode data adalah tahun 2012-2016. 

 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan..., Muhammad Yogi Nugraha, Ak.-IBS, 2017



37 
 

 
Indonesia Banking School 

3.6.  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.6.1. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, vaiabel yang digunakan terdiri atas variabel dependen 

dan variabel independen. 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tax avoidance (CETR). 

2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

2. Profitabilitas (ROA) 

3. Leverage (LEV) 

4. Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS) 

3.6.2. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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3.6.2.1. Tax Avoidance 

Tax Avoidance merupakan kegiatan penghindaran pajak dengan menuruti 

aturan yang ada. Artinya tax avoidance melakukan upaya penghindaran pajak namun 

tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Bachtiar, 2016 dalam 

Rahmawati et al., 2016).Penilitian tax avoidance dilakukan pada perusahaan 

manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Model 

diasumsikan menggunakan pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini 

menggunakan model Cash Effective Tax Rate (CETR), dengan pengukuran 

menggunakan CETR diharapkan dapat melihat keagresifan perencanaan pajak 

perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan 

temporer. 

CETR=
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑇𝑎𝑥 𝑃𝑎𝑖𝑑

𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

3.6.2.2. Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan adalah Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis 

pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan-kebijakan akan 

berdampak lebih besar terhadap perusahaan besar dibandingkan perusahaan kecil 

(Rusydi, 2013).Menurut berbagai cara, antara lain: logaritma natural total aset, nilai 

pasar saham, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti 

mengukur perusahaan diproksikan dengan logaritma natural dari total aset perusahaan 

yang diformulasikan sebagai berikut: 

Ukuran Perusahaan (𝑆𝑖𝑧𝑒)=𝐿𝑛 Total Asset 
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3.6.2.3. Profitabilitas 

 Profitabilitas menurut (Kasmir, 2008) rasio profitabilitas merupakan rasio 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan atas asset produktif yang dimiliki perusahaan.Profitabilitas 

suatu perusahaan dapat dihitung dengan berbagai cara, akan tetapi dalam penelitian 

ini profitabilitas diproksikan dengan Return On Asset (ROA).Semakin tinggi 

keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan, 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

ROA =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

3.6.2.4. Leverage 

 Menurut (Kurniasih & Sari, 2013) Leverage merupakan rasio yang mengukur 

kemapuan hutang perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk 

membiayai aktiva perusahaan.Leverage juga menggambarkan hubungan antara total 

asset dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk 

meningkatkan laba. Formula yang digunakan untuk mengukur Debt to Equity Ratio: 

Debt to Equity Ratio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟′𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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3.6.2.5. Kompensasi Rugi Fiskal 

 Menurut (Kurniasih & Sari, 2013) kompensasi rugi fiskal merupakan proses 

peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan 

perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Artinya perusahaan yang 

telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar 

pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan 

laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian 

tersebut. Dalam penelitian ini RFIS diukur dengan variable dummy. 

 

3.7.Metode Analisis Data 

3.7.1.  Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

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

nilai minimum (Ghozali, 2013). Tujuan analisis ini adalah untuk melihat sejauh 

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

Program Eviews9 digunakan untuk melakukan analisis deskriptif. Dalam 

penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif, 

yaitu data yang dianalisis dan diolah dalam bentuk angka – angka matematis. 
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3.7.2.  Analisis Persamaan Regresi 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah multiple 

regression. Multiple Regression ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang 

menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen untuk kinerja masing-masing perusahaan. Sebelum melakukan uji 

asumsi klasik guna mendapatkan hasil terbaik (Ghozali, 2013). Analisis data 

yang menggunakan analisis multiple regression ini menggunakan model yaitu: 

𝑪𝑬𝑻𝑹𝒊,𝒕 = α + 𝜷𝟏𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑶𝑨𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒𝑹𝑭𝑰𝑺𝒊,𝒕 + ε  

 Keterangan :  

 𝐶𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡  : Tax Avoidance 

 β1, β2, β3,β4 : Koefisien masing-masing variable 

 α   : Konstanta 

 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡  : Ukuran Perusahaan 

 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡  : Return On Asset 

 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡  : Leverage 

 𝑅𝐹𝐼𝑆𝑖,𝑡  : Kompensasi Rugi Fiskal 

3.7.3. Analisis Regresi Data Panel 

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

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

1950, merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus 

terdiri atas beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, 
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kecuali masing-masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno 

W. W., 2011). Dilanjutkan oleh Nachrowi & Usman (2006:311) analisis regresi 

data panel memiliki tiga macam model, yaitu: Ordinary Least Square (OLS), 

Fixed Effect Model (MET), dan Random Effect Model (MER). Menurut 

Nachrowi & Usman (2006:311) dalam analisis data panel digunakan dua uji, 

yaitu : 

1. UjiChow 

 Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan keputusan atas 

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

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

Ho = Menggunakan model Common Effect  

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

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

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

Effective Tax Rates pada cross section Chi Square < 0,05. Maka dapat diambil 

kesimpulan, bahwa Ho ditolak maka model fixed effect lebih baik dari pada 

common effect. 

2. Uji Hausman 

 Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui 

perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu 

diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis yang 

digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah: 
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Ho = Menggunakan model Random Effect  

 Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

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

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

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

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

juga sebaliknya. 

 

3.7.4. Pengujian Normalitas 

 Salah satu asumsi dalam analisis adalah data berdistribusi normal. Dalam 

melakukan pengujian normalitas ini diperlukan alat analisis dengan 

menggunakan salah satu cara yaitu uji Jarque-Bera. Jarque-Bera adalah uji 

statistik untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal. Uji ini mengukur 

perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan. Menurut Winarno 

(2011), hipotesis yang akan diuji sebagai berikut: 

 𝐻𝑜 ∶ N𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑢𝑗𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

 𝐻𝑎 : 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑢𝑗𝑖 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

Berikut adalah ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis:  

1. Ho ditolak dan Ha diterima apabila nilai signifikan unstardadized residual yang 

dihasilan dari uji Jarque – Bera < 2,00 atau probabilitas kurang dari 5%. Hal ini 
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mengindikasikan bahwa residual data penelitian tidak terdistribusi normal, sehingga 

perlu dilakukan pemilihan outlier, agar residual data dapat terdistribusi normal  

2. Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai signifikansi unstardadized residual yang 

dihasilkan dari uji Jarque-Bera >2,00 atau probabilitas lebih dari 5%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa residual data penelitian terdistribusi normal, sehingga perlu 

dilakukan pemilihan outlier, agar residual data dapat terdistribusi normal. 

3.7.5. Pengujian Asumsi Klasik 

 Sebelum menganalisis hipotesis terlebih dahulu uji asumsi klasik, karna 

pengujian ini bertujuan untuk mengetahui, menguji serta memastikan kelayakan 

model multiple regression yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

3.7.5.1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji kondisi adanya hubungan linier 

antar variabel independen. Multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi 

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

independen) (Winarno, 2011). Identifikasi terdapat gejala multikolinieritas dapat 

diketahui apabila nilai koefisien determinasi dan koefisien korelasi yang tinggi. 

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

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

akan lebih besar dibanding jika tidak ada multikolinearitas sama sekali. Dilanjutkan 
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Mulyono (2006) akibat selanjutnya, statistika t cenderung makin kecil atau koefisien 

regresi cenderung tidak signifikan berbeda dari nol. 

 Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antar variabel 

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

2007:87) yaitu : 

1. 𝑅2tinggi tapi sedikit rasio t signifikan  

2. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variabel penjelas  

 Dengan melakukan analisa correlation matrix dapat diketahui hubungan antara 

dua atau lebih variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi satu 

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

memiliki korelasi sebesar 0.85, maka model tersebut mengandung unsur 

multikolinearitas. Jika korelasi yang dihasilkan dibawah 0.85, maka model tersebut 

lolos uji multikolinearitas. 

 

3.7.5.2. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi model regresi linear 

memiliki nilai residual yang berbeda. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya tetap, maka hal tersebut disebut heterokedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang menghasilkan homokedasisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas (Ghozali, 2013). 
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Menurut Gujarati (2007) ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park dengan melihat 

probabilitas koefisien masing – masing variabel independen. Hipotesis yang akan 

diuji yaitu: 

Ho = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model  

Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan oleh (Gujarati, 2007) dalam membangun 

hipotesis diatas yaitu:  

Ho diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square > 0.05  

Ha diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square < 0.05 

 

3.7.5.3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi (autocorellation) adalah hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya. Sehingga, pengujian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi adanya hubungan antara residual observasi dengan observasi 

lainnya. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan variabel error pada periode t dengan kesalahan 

variabel error pada periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi maka dinamakan 

ada problem autokorelasi (Prasnanugraha, 2007),  

Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan Uji Durbin-

Watson (Winarno, 2011). Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

Ho = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model  
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Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan Winarno (2011) dalam membangun hipotesis 

diatas yaitu:  

Ho diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≥ D-W ≤ 2.46  

Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≤ D-W ≥ 2.46 

3.8. Uji Statistik F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen/terikat. (Ghozali, 2013:98). Jika probability F lebih 

kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak H0, sedangkan jika lebih besar dari 

0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha. 

3.9. Uji Hipotesis 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel-variabel 

independen dan variabel dependen. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

3.9.1.  Uji Statistik t 

  Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen secara 

individual atau secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji t 

dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel atau dengan 

melihat taraf signifikan atau value.Kriteria pengambilan keputusannya berdasarkan 

probabilitas adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009): 
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a) Jika p-value ≤ α maka Ho ditolak dan Ha diterima  

Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

b) Jika p-value ≥ α maka Ho diterima dan Ha ditolak  

Sarwoko (2005: 65) mengartikan uji t adalah uji yang biasanya digunakan oleh para 

ahli ekonometrika untuk menguji hipotesis tentang koefisien – koefisien slope regresi 

secara individual. Dilanjutkan oleh Sarwoko (2005) uji t adalah uji yang tepat untuk 

digunakan apabila nilai – nilai residunya terdistribusi secara normal dan apabila 

varian dari distribusi itu harus diestimasi, selain itu uji lebih mudah digunakan karena 

menjelaskan perbedaan – perbedaan unit pengukuran variabel dan standar deviasi dari 

koefisien yang diestimasi.\ 

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel – 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk pengujian 

ini α yang ditetapkan adalah sebesar 5% dimana kriteria probabilitas akan dijelaskan 

melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007): 

 

a. Jika probability ≤ 0,05 maka berpengaruh signifikan  

b. Jika probability ≥ 0,05 maka tidak berpengaruh signifikan  

c. Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif  

d. Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif.  
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3.9.2. Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen. Nilai Adjusted R2akan selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin 

mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk 

menjelaskan pengaruhnya kepada variabel denpenden. Adjusted R2 menyatakan 

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

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

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek yang diteliti ini adalah perusahaan manufaktur industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditentukan dengan 

metode purposive sampling. Kriteria dalam metode ini telah dijelaskan pada Bab III. 

Berikut disajikan tabel 4.1 yang menunjukan proses seleksi sampel dalam penelitian 

ini.  

Tabel 4. 1  
Seleksi Sampel 

Kriteria Jumlah 
Jumlah perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang 
listed di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2016. 37 

Jumlah perusahaan dengan data tidak memenuhi kriteria. (5) 

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian 32 
Total Observasi (5 tahun) 160 

Outliers (39) 

Total Observasi Penelitian 121 
Sumber: hasil yang diolah penulis (2017) 

 Data hasil purposive sampling yang dilakukan, didapat 32 perusahaan 

manufaktur yang menjadi sampel penelitian ini selama periode 2012-2016, sehingga 

jumlah observasi yang digunakan sebanyak 121 observasi. Sehubungan dengan
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adanya uji normalitas atas observasi yang digunakan, maka data outlier dibuat agar 

data terdistribusi normal. Data outlier merupakan data yang memiliki karakteristik 

unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul dalam 

bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel atau variabel kombinasi (Ghozzali, 

2013). Setelah adanya data outlier sebanyak 39 observasi, maka jumlah observasi 

yang digunakan sebanyak 121 dan data telah terdistribusi secara normal. 

4.2. Statistik Deskriptif 

 Hasil data statistik deskriptif dari variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 2 

Statistik Deskriptif 

 CETR SIZE ROA DER RFIS 
 Mean -0.278028  28.41222  14.23661  0.878017  0.322314 
 Median -0.275300  28.02520  9.680000  0.710000  0.000000 
 Maximum -0.000600  32.39830  71.51000  4.780000  1.000000 
 Minimum -0.564400  25.27670 -2.050000  0.150000  0.000000 
 Std. Dev.  0.114813  1.747612  13.04696  0.714897  0.469306 
 Skewness  0.263718  0.596383  1.778509  2.291171  0.760377 
 Kurtosis  3.334996  2.597161  6.630566  10.87162  1.578174 

      
 Jarque-Bera  1.968329  7.990885  130.2433  418.2583  21.85202 
 Probability  0.373751  0.018399  0.000000  0.000000  0.000018 

      
 Sum -33.64140  3437.878  1722.630  106.2400  39.00000 

 Sum Sq. Dev.  1.581851  366.4976  20426.77  61.32932  26.42975 

 Observations  121  121  121  121  121 
Sumber : hasil yang diolah penulis (2017) 

Pengaruh Ukuran Perusahaan..., Muhammad Yogi Nugraha, Ak.-IBS, 2017



52 
 

Indonesia Banking School 

 Berdasarkan perhitungan yang telah tertulis pada tabel 4.2, maka dapat 

diketahui bahwa: 

1. Penghindaran Pajak (CETR) 

CETR merupakan variabel dependen yang digunakan untuk mengukur tingkat 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan. CETR 

dalam penelitian ini dilihat dari total Cash Tax Paid dibagi dengan laba sebelum 

pajak (Pre-tax Income). Berdasarkan tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa dari 121 

observasi, nilai rata-rata (mean) pada CETR dari seluruh sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI adalah sebesar -0.278028. Kemudian median 

untuk variabel CETR adalah sebesar -0.275300. Hasil menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata (mean) lebih rendah daripada nilai median yang berarti bahwa rata-rata 

perusahaan manufaktur cenderung tidak melakukan Tax Avoidance.  

Nilai maksimum sebesar -0.0006 dimiliki oleh perusahaan Akasha Wira 

International Tbk, PT (ADES) pada tahun 2012. Nilai maksimum menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi melakukan Penghindaran Pajak, 

sedangkan nilai minimum sebesar –0.5644 dimiliki perusahaan Sekar Laut Tbk, 

PT (SKLT) pada tahun 2015. Nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut tidak memiliki deteksi melakukan Penghindaran Pajak. Sementara itu, 

nilai standar deviasi untuk CETR adalah 0.114813 atau lebih besar dibandingkan 

dengan nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak yang 

diproksikan dengan CETR memiliki sebaran variabel yang besar (pergerakan 

naik/turunnya besar). 
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2. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

SIZE merupakan variabel independen yang digunakan untuk mengetahui total 

asset dari perusahaan tersebut yang dihitung dengan cara logaritma natural dari 

total asset. Berdasarkan tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa dari 121 observasi, nilai 

rata-rata (mean) pada SIZE dari seluruh sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI adalah sebesar 28.41222. Kemudian median untuk variabel SIZE 

adalah sebesar 28.02520. Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar 

daripada nilai median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan manufaktur 

memiliki SIZE yang lebih banyak dibandingkan perusahaan manufaktur lainnya. 

Sementara itu, nilai standar deviasi untuk SIZE adalah 1.747612 atau lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa SIZE memiliki 

sebaran variabel yang kecil (pergerakan naik/turunnya kecil). 

 

3. Profitabilitas (ROA) 

ROA merupakan variabel independen yang digunakan untuk mengetahui 

profitabilitas perusahaan manufaktur tersebut pada periode tertenu. ROA 

dihitung dengan laba sebelum pajak (Earning Before Tax) dibagi dengan Total 

Asset dari perusahaan manufaktur tersebut. Berdasarkan tabel 4.2 diatas, 

diketahui bahwa dari 121 observasi, nilai rata-rata (mean) pada ROA dari seluruh 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI adalah sebesar 14.23661. 

Kemudian median untuk variabel ROA adalah sebesar 9.680000. Hasil 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai median yang berarti 
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bahwa rata-rata perusahaan manufaktur memiliki ROA yang lebih banyak 

dibandingkan perusahaan manufaktur lainnya. Sementara itu, nilai standar 

deviasi untuk ROA adalah 13.04696 atau lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

rata-rata yang menunjukkan bahwa ROA memiliki sebaran variabel yang kecil 

(pergerakan naik/turunnya kecil). 

 

4. Leverage (DER) 

DER merupakan variabel independen yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang. DER dihitung dengan 

menggunakan pembagian antara total hutang dengan total asset perusahaan 

tersebut. Berdasarkan tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa dari 121 observasi, nilai 

rata-rata (mean) pada DER dari seluruh sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI adalah sebesar 0.878017. Kemudia median untuk variabel DER 

adalah sebesar 0.710000. Hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar 

dari nilai median yang berarti bahwa perusahaan manufaktur memiliki DER yang 

lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan manufaktur lainnya. Sementara 

itu, nilai standar deviasi untuk DER adalah 0.714897 atau lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa DER memiliki 

sebaran variabel yang kecil (pergerakan naik/turunnya kecil). 
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5. Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS) 

RFIS merupakan variabel independen yang merupakan suatu proses peralihan 

kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan 

sedang mengalami kerugian dan tidak dikenakan beban pajak. RFIS dihitung 

dengan menggunakan dummy. Berdasarkan tabel 4.2 diatas, diketahui bahwa dari 

121 observasi, nilai rata-rata (mean) pada RFIS dari seluruh sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI adalah sebesar 0.322314. Kemudian median 

untuk variabel RFIS adalah sebesar 0.000000. Hasil menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata lebih besar dari nilai median yang berarti bahwa perusahaan manufaktur 

memiliki RFIS yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan manufaktur 

lainnya.  Sementara itu, nilai standar deviasi untuk RFIS adalah 0.469306 atau 

lebih besar dari nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa RFIS memiliki sebaran 

variabel yang besar (pergerakan naik/turunnya besar). 

4.3. Hasil Persamaan Regresi Penelitian 

4.3.1. Analisis Regresi Data Panel 

 Penentuan model estimasi data panel antara mode; common effect, fixed effect, 

atau random effect dilakukan Uji Chow dan Uji Hausman. 

4.3.1.1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan fixed effect. Hasil 

dari Uji Chow disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut: 
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Tabel 4. 3 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f Prob. 
Cross – Section F 1.609210 (24,92) 0.0560 

Cross – Section Chi-square 42.411929 24 0.0116 
Sumber : hasil yang diolah penulis (2017) 

 Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi-Square 

hasil persamaan model regresi dengan fixed effect adalah 0.0116. Nilai tersebut lebih 

kecil dari tingkat signifikan 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi model 

menggunakan fixed effect dan dapat dilanjutkan ke Uji Hausman.  

4.3.1.2. 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 pada tabel 4.4 sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 4 

Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi – Sq. Statistic Chi-Sq d.f Prob 
Cross – Section Random  6.295835 4 0.1781 

Sumber : hasil yang diolah penulis (2017) 

 Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat diketahui nilai probabilitas Cross-Section 

Random hasil Uji Hausman pada hasil diatas dengan random effect adalah 0.1781. 
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Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, sehingga dapat dikatakan 

bahwa hasil regresi model dalam penelitian ini menggunakan model random effect. 

4.3.1.3. Analisis Persamaan Regresi 

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. 

Terdiri dari 32 perusahaan manufaktur dengan data penelitian selama 5 (lima) tahun, 

setiap tahunnya data yang digunakan merupakan data tahunan. Sehingga terdapat 160 

data, namun setelah dilakukan outlier pada data penelitian maka data yang digunakan 

sebanyak 121 data. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

𝑪𝑬𝑻𝑹𝒊,𝒕 = α + 𝜷𝟏𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑹𝑶𝑨𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒𝑹𝑭𝑰𝑺𝒊,𝒕 + ε  

 Analisis hasil dari model regresi penelitian menggunakan data yang 

dirangkum dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. 5 

Hasil Persamaan Regresi 

 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Kesimpulan 

SIZE -0.006821 0.006723 -1.014672 0.3124 Tidak Signifikan 

ROA 0.001248 0.000870 1.434573 0.1541 Tidah Signifikan 

DER 0.026410 0.015153 1.742912 0.0840 Tidak Signifikan 

RFIS 0.069370 0.023712 2.925540 0.0041 Signifikan 

C -0.147749 0.185372 -0.797038 0.4271  
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Sumber : hasil yang diolah penulis (2017) 

 Berdasarkan hasil regresi model penelitian diatas, maka diperoleh persamaan 

regresi linier berganda sebagai berikut: 

 CETR = -0.147749 – 0.006821 * SIZE + 0.001248 * ROA + 0.026410 *DER + 

0.069370 * RFIS 

 Persamaan linier berganda diatas menjelaskan sebagai berikut: 

a. Apabila Ukuran Perusahaan (SIZE), Profitabilitas (ROA), Leverage (DER), 

dan Kompenssi Rugi Fiskal (RFIS) diasumsikan konstan, maka 

Penghindaran Pajak (CETR) yang terjadi sebesar -0.14779. 

b. Koefisien regresi untuk SIZE sebesar -0.006821. Hal ini menunjukkan 

bahwa Penghindaran Pajak (CETR) akan mengalami penurunan sebesar -

0.006821 atau -0.6821 % untuk setiap peningkatan ukuran perusahaan dan 

sebaliknya. Hal tersebut diasumsikan variabel lain adalah konstan.  

c. Koefisien regresi untuk ROA sebesar 0.001248. Hal ini menunjukkan 

bahwa Penghindaran Pajak (CETR) akan mengalami peningkatan sebesar 

0.001248 atau 0.1248% untuk setiap peningkatan profitabilitas dan 

sebaliknya. Hal tersebut diasumsikan variabel lain adalah konstan. 

R-squared 0.09197 Adjusted R-squared 0.06066 
F-statistic 2.93728 Durbin-Watson stat 1.87578 
Prob (F-statistic 0.02352 
Keterangan: 
Dependen Variabel : CETR 
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d. Koefisien regresi untuk DER sebesar 0.026410. Hal ini menunjukkan 

bahwa Penghindaran Pajak (CETR) akan mengalami peningkatan sebesar 

0.026410 atau 2.6410% untuk setiap peningkatan leverage dan sebaliknya. 

Hal tersebut diasumsikan variabel lain adalah konstan.  

e. Koefisien regresi untuk RFIS sebesar 0.069370. Hal ini menunjukkan 

bahwa Penghindaran Pajak (CETR) akan mengalami peningkatan sebesar 

0.069370 atau 6.9370% untuk setiap peningkatan kompensasi rugi fiskal 

dan sebaliknya. Hal tersebut diasumsikan variabel lain adalah konstan. 

 Berdasarkan hasil koefisien regresi dari keempat variabel independen yang 

diuji pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS) 

memiliki koefisien regresi paling besar yaitu 0.069370. Dengan kata lain RFIS 

merupakan variabel dominan yang berpengaruh dalam perusahaan melakukan 

Penghindaran Pajak (CETR). 

4.3.1.4. Koefisien Determinasi (Adjusted 𝑹𝟐) 

 Koefisien determinasi adalah suatu nilai statistik yang dapat digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan antara 

variabel independen dengan variabel dependen didalam mengestimasi persamaan 

regresi. Berdasarkan tabel 4.5, koefisien determinasi dari persamaan penelitian ini 

(Adjusted R-Squared) adalah sebesar 0.06066 atau 6.066%. 

 Hal ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan (SIZE), Profitabilitas (ROA), 

Leverage (DER), dan Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS) mampu menjelaskan pengaruh 
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kepada Penghindaran Pajak (CETR) sebesar 6.066%. Sisanya yaitu sebesar 93.934% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 

4.4.  Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian ini.Uji 

normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi persamaan 

terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal merupakan 

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

normalitas disajikan dalam gambar 4.1 sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 1 
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Probability  0.871813

Sumber: hasil yang diolah penulis (2017) 

 Berdasarkan gambar 4.1 diatas menujukkan bahwa residual hasil regresi telah 

terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probability Jarque-Bera 
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yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0.274360. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan 

bahwa sampel telah terdistribusi normal. 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Sebelum melakukan 

analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 

asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. 

Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan 

dapat menghasilkan hasil yang baik. 

4.5.1.  Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier 

antar variabel independen. Salah satu syarat didalam uji asumsi klasik adalah bahwa 

data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas adalah dengan 

menggunakan correlation matrix seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 4. 6 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 SIZE ROA DER RFIS 
SIZE 1 0.1249 0.1758 0.2789 
ROA 0.1249 1 0.1633 -0.1239 
DER 0.1758 0.1633 1 -0.0743 

RFIS 0.2789 -0.1239 -0.0743 1 
Sumber : hasil yang diolah penulis (2017) 
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 Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien 

korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85, maka dapat disimpulkan 

bahwa antara variabel independen tidak ada unsur multikolinieritas. Hasil yang 

didapat dari correlation matrix diatas menunjukkan korelasi antar variabel kurang 

dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikolinieritas dalam penelitian ini. 

4.5.2.  Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan dan 

residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan dari 

suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji heterokedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan uji park dengan resid dipangkatkan 2. 

Tabel 4. 7 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

SIZE -1.52E-12 1.61E-12 -0.945248 0.3465 

ROA -1.80E-13 2.07E-13 -0.867173 0.3876 

DER 4.37E-12 3.79E-12 1.152503 0.2515 

RFIS -2.66E-12 5.94E-12 -0.448269 0.6548 

C 4.60E-11 4.45E-11 1.034292 0.3032 

Sumber : hasil yang diolah penulis (2017) 

 Berdasarkan hasil tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien 

masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa hipotesis dari uji heterokedastisitas ini diterima. Dengan 

demikian, penelitian ini terbebas dari masalah heterokedastisitas. 

4.5.3.  Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antar periode sebelumnya 

dimana pada uji asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Penelitian ini menggunakan 

uji Durbin-Watson sebagai cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi. Hasil regresi 

persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila nilai DW-stat berada pada 

kisaran 1.54 - 2.46. Hasil pengujian autokorelasi pada hasil regresi persamaan 

menunjukkan tidak ditemukan adanya masalah autokorelasi, 

Tabel 4. 8 

Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Statistic  

DW-stat 1.875779 

Sumber : hasil yang diolah penulis (2017) 

4.6. Uji Statistik F 

 Uji F pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel independen 

dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil 

pengujian dari uji F dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut: 

 

 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan..., Muhammad Yogi Nugraha, Ak.-IBS, 2017



64 
 

Indonesia Banking School 

Tabel 4. 9 

Hasil Uji F 

Prob (F-Statistic) 0.023524 

Sumber : hasil yang diolah penulis (2017) 

 Berdasarkan hasil tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa nilai Prob (F-Statistic) 

sebesar 0.02354 atau lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen secara simultan berpengauh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

4.7. Hasil Uji Hipotesis 

4.7.1.  Uji t (Parsial) 

 Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel 

independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis (H1) dalam penelitian ini yaitu: Ukuran Perusahaan (SIZE) 

berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak (CETR).  

Berdasarkan hasil persamaan regresi pada tabel 4.5, ditemukan nilai 

probabilitas Ukuran Perusahaan (SIZE) sebesar 0.3124 atau lebih besar dari 

nilai signifikansi 0.05, dan koefisien regresi dari variabel Ukuran Perusahaan 

(SIZE) menunjukkan nilai -0.006821. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
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Ukuran Perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 

Sehingga dinyatakan bahwa pada penelitian ini H1 ditolak. 

2. Hipotesis (H2) dalam penelitian ini yaitu: Probafitabilitas (ROA) berpengaruh 

positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak (CETR). Berdasarkan hasil 

persamaan regresi pada tabel 4.5, ditemukan nilai probabilitas 0.1541 atau 

lebih besar dari nilai signifikansi 0.05, dan koefisien regresi dari varibel 

Profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai 0.001248. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 

Sehingga dinyatakan bahwa pada penelitian ini H2 ditolak. 

3. Hipotesis (H3) dalam penelitian ini yaitu: Leverage (DER) berpengaruh 

positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak (CETR). Berdasarkan hasil 

persamaan regresi pada tabel 4.5, ditemukan nilai probabilitas 0.0840 atau 

lebih besar dari nilai signifikansi 0.05, dan koefisien regresi dari variabel 

Leverage (DER) menunjukkan nilai 0.026410. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa Leverage (DER) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 

Sehingga dinyatakan bahwa pada penelitian ini H3 ditolak. 

4. Hipotesis (H4) dalam penelitian ini yaitu: Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS) 

berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak (CETR). 

Berdasarkan hasil persamaan regresi pada tabel 4.5, ditemukan nilai 

probabilitas 0.0041 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05, dan koefisien 

regresi dari variabel Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS) menunjukkan nilai 

0.069370. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS) 
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berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Sehingga 

dinyatakan bahwa pada penelitian ini H4 diterima. 

4.8. Analisis Hasil 

4.8.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak 

  Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada tabel 4.5 

menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan bukan merupakan salah satu aspek dalam perusahaan yang melakukan 

penghindaran pajak. 

  Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki 

pengaruh kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut grand 

theory dalam penelitian ini yaitu agency theory, pemegang saham akan mengeluarkan 

biaya yang disebut agency cost untuk memantau kinerja manajemen. Sehingga pihak 

manajemen perusahaan tidak bisa melakukan penghindaran pajak. 

 Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyono et 

al, 2016) dan (Prakosa, 2014). Akan tetapi berlawanan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Sari, 2014) dan (Kurniasih & Sari, 2013) yang menyatakan ukuran 

perusahaan memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 
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4.8.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak  

 Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada tabel 4.5 

menujukkan hasil yang tidak berpengaruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

profitabilitas yang didapat perusahaan bukan merupakan salah satu aspek dalam 

perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. 

  Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian (Cahyono et al, 2016). Akan 

tetapi berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih & Sari, 

2013) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

4.8.3. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak 

Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada tabel 4.5 menujukkan 

hasil yang tidak berpengaruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa leverage bukan 

merupakan salah satu aspek dalam perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. 

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih 

& Sari, 2013). Hal ini dikarenakan secara logika, semakin tinggi nilai dari leverage, 

berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan 

perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. 

Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban 

pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR 

perusahaan akan semakin rendah. 
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4.8.4. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak 

  Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada tabel 4.5 

menunjukkan hasil positif signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin 

tinggi kompensasi rugi fiskal juga akan dapat meningkatkan penghindaran pajak. 

  Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktagani, 

2015). Akan tetapi berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rinaldi & 

Cheisviyanny, 2015) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

 

4.9. Implikasi Manajerial 

  Berdasarkan penjelasan diatas, hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian dan 

mendapatkan kompensasi rugi fiskal juga dapat melakukan penghindaran pajak. 

Penghindaran pajak (Tax Avoidance) merupakan cara untuk perusahaan agar tidak 

membayar pajak yang besar dan cara tersebut legal atau tidak melanggar undang-

undang. 

Hasil penelitian untuk variabel ukuran perusahaan tidak menunjukkan hasil 

yang berperngaruh terhadap penghindaran pajak. Karena praktik penghindaran pajak 

tidak hanya dilakukan oleh perusahaan berskala besar saja, namun perusahaan 

menengah dan kecil juga dapat melakukan praktik penghindaran pajak.Dalam 
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penelitian ini besar atau kecilnya suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

Hasil penelitian untuk variabel profitabilitas yang diukur menggunakan ROA 

menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena 

semakin besar profit atau keuntungan yang didapatkan perusahaan, maka perusaahan 

juga sudah melakukan perencanaan pajak yang matang. Jadi semakin tinggi atau 

rendahnya profit suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Hasil penelitian untuk variabel leverage menunjukkan hasil yang tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena terdapat peraturan perpajakan 

yang mengatur tentang struktu pembiayaan perusahaan. Dengan tinggi atau 

rendahnya modal perusahan yang berasal dari pihak ketiga tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian ini tidak dapat mendukung 

teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa didalam perusahaan terjadi 

masalah keagenan dimana masalah timbul pada pihak pemilik kepentingan yakni 

pihak manajemen dan pemegang saham. Jadi dalam pengambilan keputusan, semata-

mata dilakukan demi memaksimumkan kemakmuran pemilik dan manajemen 

perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan SIZE menunjukkan 

hasil yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) 

yang diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR) pada perusahaan 

manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2016. 

2. Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA menunjukkan hasil 

yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang 

diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR) pada perusahaan 

manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2016. 

3. Variabel leverage yang diproksikan dengan DER menunjukkan hasil yang 

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang 

diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR) pada perusahaan
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manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2016. 

4. Variabel kompensasi rugi fiskal yang diproksikan dengan RFIS menunjukkan 

hasil yang positif signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) 

yang diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR) pada perusahaan 

manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2016. Semakin tinggi kompensasi rugi fiskal maka semakin 

tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Dalam penelitian ini untuk mengukur penghindaran pajak hanya 

menggunakan CETR. Untuk penelitian selanjutnya pengukuran penghindaran 

pajak diharapkan menambahkan pengukuran yang lain seperti GAAP ETR 

agar lebih akurat dalam mengukur penghindaran pajak. 

2. Vaiabel yang digunakan dalan penelitian ini hanya ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, dan kompensasi rugi fiskal. Untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain seperti corporate 

governance, sales growth agar lebih melihat apakah terdapat pengaruh 

variabel lain terhadap penghindaran pajak. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan..., Muhammad Yogi Nugraha, Ak.-IBS, 2017



72 
 

 
Indonesia Banking School 

 

5.3. Saran 

Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang 

diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah: 

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat melakukan perencanaan pajak yang lebih 

baik agar dapat mengendalikan efisiensi jumlah pajak yang akan diberikan 

kepada pemerintah seperti melakukan penghindaran pajak baik dari segi 

pendapatan maupun biaya-biaya yang dapat dikurangi sebagai beban pajak 

seperti depresiasi. 

2. Perusahaan agar dapat memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia 

dalam perusahaah mengenai undang-undang perpajakan terbaru agar 

karyawan dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel dan 

variabel sehingga akan lebih valid dalam hasil penelitian yang diperoleh. 

Seperti variabel corporate governance, sales growth, dan likuiditas. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1 

Data Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal 

Kode 
Perusahaan Tahun Variabel 

CETR SIZE ROA DER RFIS 

ADES 

2012 -0.0006 26.6871 21.43 0.86 1 
2013 -0.0832 26.8125 12.62 0.67 1 
2014 -0.2410 26.9476 6.14 0.71 0 
2015 -0.2872 27.2052 5.03 0.99 0 
2016 -0.1608 27.3332 4.29 1.06 0 

ALTO 

2012 0.1021 26.5059 4.98 0.72 0 
2013 -0.9869 28.0382 0.80 1.77 0 
2014 1.5228 27.8454 -0.82 1.33 0 
2015 0.0140 27.7967 -2.06 1.33 0 
2016 -0.0008 32.3983 0.27 1.36 1 

CEKA 

2012 -0.5503 27.6583 5.68 1.22 0 
2013 -0.2718 27.6983 6.08 1.02 0 
2014 -0.3419 27.8811 3.19 1.39 0 
2015 -0.1963 28.0270 7.17 1.32 0 
2016 -0.3949 28.0303 9.07 0.92 0 

INAF 

2012 -0.7998 27.8038 3.57 0.83 0 
2013 0.1333 27.8892 -4.19 1.19 1 
2014 -0.4062 27.8528 0.09 1.11 1 
2015 -0.0081 28.0587 0.43 1.59 1 
2016 -0.0421 28.0252 -2.05 1.64 1 

DVLA 

2012 -0.2843 27.7031 13.86 0.28 0 
2013 -0.3321 27.8050 10.57 0.30 0 
2014 -0.4637 27.8431 6.55 0.28 0 
2015 -0.2442 27.9504 7.84 0.41 0 
2016 -0.2177 28.0819 8.75 0.47 0 
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Kode 
Perusahaan Tahun Variabel 

CETR SIZE ROA DER RFIS 

GGRM 

2012 -0.2782 31.3569 9.80 0.56 0 
2013 -0.2565 31.5583 8.63 0.73 0 
2014 -0.2291 31.6953 9.27 0.75 0 
2015 -0.2119 31.7821 10.16 0.67 0 
2016 -0.3912 31.7713 7.32 0.67 0 

ICBP 

2012 -0.3328 30.5076 12.86 0.48 0 
2013 -0.3088 30.6882 10.51 0.60 1 
2014 -0.2977 30.8463 10.16 0.66 1 
2015 -0.2968 30.9105 11.01 0.62 1 
2016 -0.3845 30.9699 10.47 0.58 1 

HMSP 

2012 -0.2596 30.8986 37.89 0.97 1 
2013 -0.2518 30.9417 39.48 0.94 0 
2014 -0.2918 30.9767 35.87 1.10 1 
2015 -0.2745 31.2689 27.26 0.19 1 
2016 -0.2249 31.3807 30.02 0.24 1 

DLTA 

2012 -0.2597 27.3371 28.64 0.25 0 
2013 -0.2792 27.4884 31.20 0.28 0 
2014 -0.2661 27.6229 29.04 0.30 0 
2015 -0.2767 27.6686 18.50 0.22 0 
2016 -0.3877 27.7419 15.20 0.22 0 

KAEF 

2012 -0.2753 28.3637 9.68 0.45 1 
2013 -0.3485 28.5360 8.72 0.52 1 
2014 -0.1590 28.7190 7.97 0.64 1 
2015 -0.2017 28.8054 7.82 0.74 0 
2016 -0.3015 29.0879 4.13 0.88 0 

KICI 

2012 -0.3678 25.2767 2.38 0.43 0 
2013 -0.1790 25.3112 7.55 0.33 0 
2014 -0.3809 25.2954 4.86 0.23 0 
2015 -0.8675 25.6199 -9.71 0.43 0 
2016 3.3779 25.6570 -0.18 0.49 0 

LMPI 2012 -4.4973 27.4266 0.29 0.99 0 
2013 2.3227 27.4352 -1.46 1.07 0 
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Kode 
Perusahaan Tahun Variabel 

CETR SIZE ROA DER RFIS 

2014 -1.0704 27.4189 0.21 1.03 1 
2015 -2.6148 27.3992 0.50 0.98 1 
2016 -3.2709 27.3822 0.26 0.93 0 

INDF 

2012 -0.3561 31.7140 8.06 0.74 1 
2013 -0.4226 31.9889 4.38 1.04 1 
2014 -0.3851 32.0847 5.99 1.08 0 
2015 -0.4703 32.1510 4.04 1.13 1 
2016 -0.4907 32.1575 4.44 1.06 1 

MBTO 

2012 -0.2509 27.1359 7.47 0.40 0 
2013 -0.7815 27.1396 2.64 0.36 0 
2014 -1.4938 27.1520 0.47 0.37 0 
2015 0.2105 27.1985 -2.17 0.49 1 
2016 -0.2764 27.2573 1.26 0.55 1 

MRAT 

2012 -0.2190 26.8446 6.75 0.18 0 
2013 0.1862 26.8091 -1.52 0.16 0 
2014 -0.4219 26.9354 1.48 0.30 0 
2015 -0.6721 26.9320 0.21 0.32 0 
2016 0.3399 26.9073 -1.16 0.31 0 

WIIM 

2012 -0.2452 27.8194 8.75 0.84 0 
2013 -0.1949 27.8372 14.25 0.57 1 
2014 -0.4172 27.9184 11.22 0.56 1 
2015 -0.2326 27.9257 13.25 0.42 1 
2016 -0.3317 27.8818 6.16 0.33 1 

MERK 

2012 -0.4009 27.0679 18.93 0.37 0 
2013 -0.2436 27.2700 25.17 0.36 0 
2014 -0.3510 27.2978 25.32 0.29 0 
2015 -0.2894 27.1873 22.22 0.35 0 
2016 -0.4041 27.2919 17.61 0.29 0 

MYOR 

2012 -0.1385 29.7476 8.97 1.71 0 
2013 -0.2548 29.9042 10.90 1.47 0 
2014 -1.2153 29.9623 3.98 1.51 0 
2015 -0.1265 30.0596 11.02 1.18 0 
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Kode 
Perusahaan Tahun Variabel 

CETR SIZE ROA DER RFIS 

2016 -0.4381 30.1496 7.42 1.15 0 

PSDN 

2012 -0.4185 27.2492 3.75 0.67 1 
2013 -0.6448 27.2480 6.34 0.63 1 
2014 1.2291 27.1545 -4.54 0.64 1 
2015 0.4347 27.1536 -6.87 0.91 1 
2016 -1.9273 27.1801 -0.96 1.02 1 

PYFA 

2012 -0.3432 25.6348 3.91 0.55 0 
2013 -0.2069 25.8887 3.54 0.86 0 
2014 -0.4411 25.8750 1.54 0.79 0 
2015 -0.3526 25.7981 1.93 0.58 0 
2016 -0.3723 25.7992 1.77 0.54 0 

RMBA 

2012 0.4780 29.5677 -4.66 2.60 0 
2013 0.0918 29.8537 -11.29 9.47 0 
2014 0.1373 30.1700 -22.23 -8.34 0 
2015 0.2148 30.1700 -12.94 -5.02 1 
2016 0.1111 30.2896 -11.52 0.45 0 

SKBM 

2012 -0.6169 26.3896 4.40 1.26 1 
2013 -0.1033 26.9332 11.71 1.47 1 
2014 -0.3084 27.1995 13.72 1.04 1 
2015 -0.4556 27.3625 5.25 1.22 0 
2016 -0.6489 27.4848 2.36 1.37 0 

SCPI 

2012 1.4617 26.8112 -2.81 2.44 0 
2013 2.1085 27.3385 -1.63 7.08 1 
2014 0.5213 27.9066 -4.74 -3.10 1 
2015 -0.2830 28.0436 9.22 1.39 0 
2016 -0.1216 28.0888 10.92 4.78 0 

SQBB 

2012 -0.2750 26.4883 41.16 0.21 0 
2013 -0.4099 26.4917 28.95 0.19 0 
2014 -0.3649 26.6142 33.19 0.20 0 
2015 -0.3311 26.7076 34.06 0.22 0 
2016 -0.2555 26.7663 35.50 0.21 0 

SKLT 2012 0.6827 26.2437 3.19 0.93 0 
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Kode 
Perusahaan Tahun Variabel 

CETR SIZE ROA DER RFIS 

2013 -0.3529 26.4337 3.79 1.16 0 
2014 -0.2778 26.5271 4.97 1.16 0 
2015 -0.5644 26.6558 5.32 1.48 0 
2016 -0.4370 26.6752 3.90 1.30 0 

ROTI 

2012 -0.2126 27.8175 12.38 0.81 0 
2013 -0.2646 28.2313 8.67 1.32 0 
2014 -0.1903 28.3932 8.80 1.23 0 
2015 -0.2017 28.6266 10.00 1.28 0 
2016 -0.3758 28.6610 7.28 1.06 0 

STTP 

2012 -0.1850 27.8540 5.97 1.16 1 
2013 -0.2190 28.0163 7.78 1.12 1 
2014 -0.3179 28.1618 7.26 1.08 1 
2015 -0.2208 25.9785 9.67 0.90 1 
2016 -0.1873 28.4490 4.56 1.07 0 

TCID 

2012 -0.2705 27.8634 11.92 0.15 0 
2013 -0.2811 28.0135 10.92 0.24 0 
2014 -0.2793 28.2480 9.41 0.44 0 
2015 -0.0902 28.3644 26.15 0.21 0 
2016 -0.1703 28.4101 6.62 0.25 0 

TSPC 

2012 -0.4996 29.1642 13.71 0.38 0 
2013 -0.5515 29.3189 11.81 0.40 1 
2014 -0.5759 29.3525 10.45 0.35 0 
2015 -0.6484 29.4691 8.42 0.45 0 
2016 -0.8229 29.5087 7.15 0.43 0 

ULTJ 

2012 -0.0012 28.5151 14.60 0.44 1 
2013 -0.0187 28.6647 11.56 0.40 1 
2014 -0.0052 28.7016 9.71 0.29 1 
2015 -0.1594 28.8951 14.78 0.27 1 
2016 -0.3521 29.0140 13.92 0.19 1 

UNVR 
2012 -0.2296 30.1147 40.38 2.02 1 
2013 -0.2523 29.6440 71.51 2.14 0 
2014 -0.2422 30.2899 40.18 2.11 0 
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Kode 
Perusahaan Tahun Variabel 

CETR SIZE ROA DER RFIS 

2015 -0.2440 30.3866 37.20 2.26 0 
2016 -0.2411 30.4492 38.16 2.56 0 

MLBI 

2012 -0.3136 27.7726 39.36 2.49 0 
2013 -0.2191 28.2088 65.72 0.80 0 
2014 -0.3152 28.4335 35.63 3.03 0 
2015 -0.2707 28.3734 23.65 1.74 0 
2016 -0.2741 28.4958 28.60 3.56 0 
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LAMPIRAN II 

HASIL ANALISI DATA 

1. Hasil Statistik Deskriptif 

 CETR SIZE ROA DER RFIS 
 Mean -0.278028  28.41222  14.23661  0.878017  0.322314 
 Median -0.275300  28.02520  9.680000  0.710000  0.000000 
 Maximum -0.000600  32.39830  71.51000  4.780000  1.000000 
 Minimum -0.564400  25.27670 -2.050000  0.150000  0.000000 
 Std. Dev.  0.114813  1.747612  13.04696  0.714897  0.469306 
 Skewness  0.263718  0.596383  1.778509  2.291171  0.760377 
 Kurtosis  3.334996  2.597161  6.630566  10.87162  1.578174 

      
 Jarque-Bera  1.968329  7.990885  130.2433  418.2583  21.85202 
 Probability  0.373751  0.018399  0.000000  0.000000  0.000018 

      
 Sum -33.64140  3437.878  1722.630  106.2400  39.00000 
 Sum Sq. Dev.  1.581851  366.4976  20426.77  61.32932  26.42975 

      
 Observations  121  121  121  121  121 
 

2. Hasil Uji Normalitas 

0

2
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6

8
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12

14

16

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2016
Observations 121

Mean       0.000215
Median   0.006304
Maximum  0.262319
Minimum -0.280551
Std. Dev.   0.109985
Skewness   0.105417
Kurtosis   2.900161

Jarque-Bera  0.274360
Probability  0.871813
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3. Hasil Uji Multikolinieritas 

 SIZE ROA DER RFIS 

SIZE 1 0.12489 0.1758 0.2789 

ROA 0.1249 1 0.1633 -0.12389 

DER 0.1758 0.1632 1 -0.0743 

RFIS 0.2789 -0.1239 -0.0743 1 
 

4. Hasil Uji Autokorelasi 

Dependent Variable: CETR   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 09/17/17   Time: 20:56   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 25   
Total panel (unbalanced) observations: 121  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     SIZE -0.006821 0.006723 -1.014672 0.3124 

ROA 0.001248 0.000870 1.434573 0.1541 
DER 0.026410 0.015153 1.742912 0.0840 
RFIS 0.069370 0.023712 2.925540 0.0041 

C -0.147749 0.185372 -0.797038 0.4271 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.036154 0.1054 

Idiosyncratic random 0.105302 0.8946 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.091970     Mean dependent var -0.220879 

Adjusted R-squared 0.060659     S.D. dependent var 0.109671 
S.E. of regression 0.106238     Sum squared resid 1.309245 
F-statistic 2.937275     Durbin-Watson stat 1.875779 
Prob(F-statistic) 0.023524    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.082327     Mean dependent var -0.278028 

Sum squared resid 1.451622     Durbin-Watson stat 1.691800 
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5. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Dependent Variable: RES2   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/17/17   Time: 20:51   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 25   
Total panel (unbalanced) observations: 121  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     SIZE -1.52E-12 1.61E-12 -0.945248 0.3465 

ROA -1.80E-13 2.07E-13 -0.867173 0.3876 
DER 4.37E-12 3.79E-12 1.152503 0.2515 
RFIS -2.66E-12 5.94E-12 -0.448269 0.6548 

C 4.60E-11 4.45E-11 1.034292 0.3032 
     
      
 

    
 

6. Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.609210 (24,92) 0.0560 

Cross-section Chi-square 42.411929 24 0.0116 
     
      

7. Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

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

     
     Cross-section random 6.295835 4 0.1781 
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8. Hasil Regresi Model Penelitian 

Dependent Variable: CETR   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 09/17/17   Time: 20:56   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 25   
Total panel (unbalanced) observations: 121  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     SIZE -0.006821 0.006723 -1.014672 0.3124 

ROA 0.001248 0.000870 1.434573 0.1541 
DER 0.026410 0.015153 1.742912 0.0840 
RFIS 0.069370 0.023712 2.925540 0.0041 

C -0.147749 0.185372 -0.797038 0.4271 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.036154 0.1054 

Idiosyncratic random 0.105302 0.8946 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.091970     Mean dependent var -0.220879 

Adjusted R-squared 0.060659     S.D. dependent var 0.109671 
S.E. of regression 0.106238     Sum squared resid 1.309245 
F-statistic 2.937275     Durbin-Watson stat 1.875779 
Prob(F-statistic) 0.023524    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.082327     Mean dependent var -0.278028 

Sum squared resid 1.451622     Durbin-Watson stat 1.691800 
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