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ABSTRACT 

This study aims to determine and analyze the influence of political connection and real earnings 

management to tax avoidance of non-BUMN company enterprises by sector categories have the 

greatest contribution in GDP, listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample selection using 

purposive sampling method and sample of this research is 244 companies. Data obtained from 

secondary data of Foreign Exchange Bank annual report listed on Indonesia Stock Exchange in 2015 - 

2016. The analysis technique used in this research is multiple regression analysis. The hypothesis in 

this study was based on previous research and various other supporting theories. 

The results of this study showed that the political connection (POLCON) has no positive significant effect 

on tax avoidance, real earnings management with abnormal cash flow operation (AbnCFO), abnormal 

production (AbnPROD) and abnormal diskresionery expense (AbnDISEXP) has no significant positive 

effect on tax avoidance. The result of control variable is return on asset (ROA), leverage (LEV) and size 

(SIZE) has a positive significant effect on tax avoidance. 

Key words: political connection, real earnings management, return on asset, leverage, size, tax 

avoidance 
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1. Pendahuluan 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang didasarkan pada undang - undang sehingga 
akan bersifat memaksa dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung (Soemitro, 1990). 
Berdasarkan R-APBN 2017 85,6 % pendapatan negara itu berasal dari pajak, sehingga penompangan 
pendapatan negara masih mengandalkan pajak yang seluruh masyarakat Indonesia wajib 
menjalankannya demi berjalannya aktivitas negara Indonesia sebagaimana mestinya. 

Pada tahun 2012 tax ratio Indonesia mencapai titik 11,9% dan mengalami penurunan yang cukup 
signifikan pada tahun 2016 yang rasio pajaknya mencapai di titik 10,3%. Tax ratio merupakan berapa 
besar rupiah kenaikan penerimaan pajak akibat meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 
satu rupiah. Dengan bahasa yang sederhana yaitu perbandingan antara jumlah PPh dan PPn dengan 
jumlah PDB (Wijaya, 2012). Dengan hasil rasio perpajakan di Indonesia yang menunjukan adanya 
penurunan yang signifikan dari tahun 2012-2016, DJP membuat reformasi perpajakan yang baru 
dengan mengubah sistem perpajakan di Indonesia dengan peraturan perpajakan yang baru.    

Pada suatu negara dipastikan memiliki sektor-sektor utama yang sangat berperan untuk 
membangun perekonomian pada negara tersebut. Pada laporan tahunan 2017 Triwulan II yang di 
keluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki tiga sektor terbesar dengan nilai PDB 
yang tinggi di bandingkan dengan sektor lainnya. Sektor tersebut diantaranya Indutri Pengolahan, 
Pertanian, kehutanan dan perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran. Pada tahun 2015 dan 2016 
sektor-sektor tersebut masih memegang nilai PDB yang besar dibandingkan sektor lainnya. Akan tetapi, 
ditunjukan adanya penurunan tax ratio yang sangat signifikan. Pada hal ini, dapat diartikan bahwa nilai 
PDB yang relatif tinggi dengan penerimaan pajak yang rendah, serta hasil tax ratio dapat menurun 
secara signifikan yang dapat di artikan perusahaan-perusahaan yang berada di tiga sektor tersebut 
melakukan penghindaran pajak. 

Penghindaran pajak merupakan perencanaan pajak yang ditujukan untuk menurunkan laba kena 
pajak (Frank, Lynch, & Rego, 2009) dan dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang 
masih sesuai dengan peraturan perpajakan (lawful). Penghindaran pajak mengarah kepada bagaimana 
upaya menghindarkan pajak secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan peraturan 
perpajakan serta mengungkapkan informasi secara penuh kepada otoritas pajak. 

 Menurut Zhang, Li, & Jian (2012), bahwa perusahaan yang dimiliki pemerintah dan berkoneksi 
politik mempunyai tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan 
yang tidak dimiliki pemerintah. Hal tersebut dilakukan perusahaan tersebut agar memiliki resiko deteksi 
yang lebih rendah karena politisi juga memberikan perlindungan terhadap perusahan yang terhubung 
denganya agar resiko penghindaran pajaknya bisa lebih rendah. Koneksi politik juga bermanfaat bagi 
perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat (Kim & Zhang, 2015). Menurut Fisman 
(2001) yang dikutip oleh Wicaksono (2017), koneksi politik sering terjadi di negara-negara berkembang 
yang dimana koneksi politik tersebut dilakukan dengan menempatkan pihak yang memiliki kedekatan 
dengan pihak pemerintah, sehingga pihak pemerintah tersebut memiliki koneksi terhadap struktur 
organisasi perusahaan, apakah itu komisaris maupun ataupun direksi.   

Selain koneksi politik dapat mempengaruhi penghindaran pajak, manajemen laba merupakan salah 
satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Manajamen laba adalah suatu tindakan 
campur tangan manajemen perusahaan dalam menentukan jumlah besaran laba perusahaan. Menurut 
Scott (2015), manajemen laba merupakan pilihan manajer dalam memilih kebijakan akuntansi, untuk 
mencapai beberapa tujuan yang spesifik. Manajemen laba dapat mempengaruhi motivasi manajer 
untuk meminimalkan usaha, karena manajer dapat menggunakan manajemen laba untuk kelancaran 
kompensasi mereka dari waktu ke waktu. Manajemen laba sendiri terdiri atas dua jenis yaitu 
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manajemen laba akrual (accrual earnings management) dan manajemen laba riil (real earnings 

management). 

Pada penelitian Graham et al. (2005) yang dikutip oleh Nugroho dan Firmansyah (2017) 
menjelaskan bahwa para manajer memiliki kecenderungan untuk melakukan manajemen laba riil 
daripada manajeman laba akrual. Manajemen laba riil lebih menjadi prioritas dalam penggunaannya 
oleh manajemen dibandingkan manajemen laba akrual karena manajemen laba riil kurang menarik 
perhatian auditor dan regulator dibandingkan manajemen laba berbasis akrual.  

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan kontribusi utama penelitian ini yaitu 
mengukur manajemen laba menggunakan metode manajemen laba rill sebelumnya menggunakan 
metode akrual, menggunakan pengukuran pada penghindaran pajak dengan menggunakan metode 
Book Tax Gap (BTD) sebelumnya Cash Effective Tax Rates (CETR), memperluas jumlah sampel 
dengan mengambil pada tiga sektor yang terbesar dalam penyumbangan PDB yang terdaftar di BEI 
periode 2015-2016. 

2. Landasan Teori 

2.1 Teori Agensi 

Menurut Jensen dan Meckling (1986) agency theory menerangkan suatu hubungan antara pemberi 
kerja dengan penerima kerja untuk melaksanakan pekerjaan atau menyatakan bahwa hubungan 
keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau prinsipal) yang 
mempekerjakan orang lain (agent) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan wewenang dalam 
pengambilan keputusan.  

Menurut Hanlon dan Joel (2009) manajemen pajak akan merugikan pemegang saham apabila 
perusahaan melakukan penghindaran pajak secara agresif karena perusahaan akan menanggung 
kerugian di masa depan berupa sanksi pajak yang seharusnya dapat dihindari perusahaan. Pada 
pemilik perusahaan menginginkan profit yang besar dengan beban pajak yang sedikit, sedangkan 
manajer perusahaan beranggapan bahwa dengan adanya profit yang besar dipastikan akan membayar 
beban pajak yang cukup besar juga sesuai dengan keuntungan yang di dapat.  

Manajer perusahaan dapat melakukan pendekatan dengan politisi atau pemerintah, karena pajak 
merupakan salah satu akses pendapatan negara dimana suatu negara diatur dan di dominasikan oleh 
pemerintah dan juga politisi. Pada hal tersebut salah satu pendekatan manajer, komisaris, dan direksi 
pada pemerintah dapat disebut sebagai koneksi politik 

      Selain dengan mendekatkan dengan pemerintah dalam menurunkan beban pajak, perusahan dapat 
menurunkan bebannya dengan menggunakan PSAK yang berlaku. Dengan adanya penurunan beban 
maka pendapatan yang didapat juga menurun, tetapi tidak di dasarkan pada kejadian yang 
sesungguhnya. 

2.2 Penghindaran Pajak 

Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang 
ada dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah (Mulyani, 2014). 
Perhitungan penghindaran pajak salah satunya dapat diukur dengan perhitungan book tax difference 
(BTD). BTD merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal. Menurut Geraldina (2013) laba 
akuntansi dan pajak yang semakin tinggi merupakan sinyal pelaporan pajak yang agresif .  

Menurut Prebble dan Lincoln (2012) yang di kutip oleh Butje dan Tjondro (2014) penghindaran pajak 
bukan tindakan melanggar hukum, melainkan tindakan mengambil keuntungan dari aturan yang ada 
untuk mengecilkan kewajiban pajak. Sifat penghindaran pajak yang sah menurut hukum membuat 

Pengaruh Koneksi Politik..., Aryton Ferdian Putra, Ak.-Ibs, 2018



4 
 

perusahaan tidak dapat dijatuhi sanksi langsung, sanksi dapat diberikan apabila undang-undang telah 
secara jelas mengatur batasan-batasan dalam penghindaran pajak. 

2.3 Koneksi Politik 

Perusahaan yang melakukan koneksi politik adalah persuahaan yang mempunyai hubungan 
istimewa dengan pemerintah (Gomez, 2009) dalam (Prasetyo, 2017). Menurut Faccio (2006) yang 
dikutip oleh Sri Mulyani (2014) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara 
politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan 
setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, 
presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang 
berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik. 

Pada Faccio (2006) yang dikutip oleh Butje dan Tjondro (2014) menjelaskan hubungan dekat yang 
dimaksud meliputi:  

1. Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama memiliki hubungan pertemanan 
 dengan kepala negara, menteri atau anggota parlemen. 

2. Koneksi dengan pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala negara atau perdana menteri 
 pada periode sebelumnya. 

3. Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama terlibat secara langsung dalam 
 dunia politik. 

     Perusahaan dapat memiliki informasi yang lebih baik mengenai perubahan peraturan perpajakan 
dimasa yang akan datang. Dampak yang dirasakan pula adalah rendahnya tekanan dari pasar modal 
untuk melakukan transparansi serta berpotensi menurunkan biaya politik terkait kegiatan perencanaan 
pajak melalui agresivitas pajak. Tidak hanya itu, bahwa koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan 
untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat (Kim & Zhang, 2015). 

2.4 Manajemen Laba Rill 

Menurut Scott (2015) manajemen laba adalah tindakan manajer untuk melaporkan laba yang dapat 
memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan dengan menggunakan kebijakan akuntansi.  
Menurut Schipper (1989) dalam Surahman dan Firmansyah (2017) manajemen laba adalah campur 
tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan 
keuntungan-keuntungan pribadi.  

Para manajer pada umumnya lebih menyukai penggunaan manajemen riil daripada manajeman 
laba akrual dalam rangka mencapai target laba (Cohen dan Zarowin, 2010). Manajemen laba riil dapat 
didefinisikan sebagai tindakan-tindakan manajemen yang menyimpang dari praktek bisnis yang normal 
yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mencapai target laba. Tindakan manajemen ini meliputi 
manipulasi penjualan, penurunan beban diskresioner dan produksi yang berlebihan (Roychowdhury, 
2006). 

1. Manipulasi Penjualan  

Perusahaan kemungkinan menggunakan diskresi arus kas dengan me-lakukan manipulasi penjualan. 
Manipulasi penjualan dilakukan dengan cara menawarkan diskon dan memperlunak masa penjualan 
kredit. Manipulasi penjualan ini berdampak pada kenaikan penjualan pada periode berjalan, namun 
dapat menurunkan marjin laba kotor akibat diskon yang diberikan serta menurunkan arus kas operasi 
akibat penjualan kredit. 
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2. Penurunan Beban Diskresioner 

Perusahaan dapat menurunkan discretionary expenditures seperti beban penelitian dan 
pengembangan, beban iklan, beban penjualan, serta beban administrasi dan umum, terutama dalam 
periode dimana pengeluaran tersebut tidak langsung menyebabkan pendapatan dan laba. Hal ini juga 
dapat meningkatkan laba dan arus kas operasi perusahaan. 

3. Produksi yang Berlebihan 

Manajer perusahaan dapat memproduksi lebih banyak daripada yang diperlukan daripada yang diminta 
pasar. Hal ini dilakukan karena asumsi bahwa tingkat produksi yang lebih tinggi akan menyebabkan 
biaya tetap per unit produk lebih rendah. 

2.5 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak 

Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara–cara tertentu mempunyai 
ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Koneksi 
politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Leuz and Gee, 
2006) dalam (Pranoto, 2013).  

Pengukuran perusahaan yang mempunyai koneksi politik pada penelitan ini menggunakan dummy 
variable sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Faccio (2006) dalam Butje dan Tjondro (2014), 
dimana angka satu menunjukan bahwa:  

1. Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama memiliki hubungan pertemanan 
 dengan kepala negara, menteri atau anggota parlemen. 

2. Koneksi dengan pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala negara atau perdana menteri 
 pada periode sebelumnya. 

3. Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama terlibat secara langsung dalam 
 dunia politik. 

Perusahaan yang melakukan koneksi politik, pada umumnya seringkali melakukan tindakan 
penghindaran pajak. Hal tersebut dilakukan perusahaan agar memiliki risiko deteksi yang lebih rendah 
karena politisi juga memberikan perlindungan terhadap perusahan yang terhubung denganya agar 
risiko penghindaran pajaknya bisa lebih rendah (Prasetyo, 2017). Menurut Kim dan Zhang (2015) 
perusahaan yang mempunyai koneksi politik tidak hanya menggunakan koneksi tersebut untuk 
menghindarkan pajak, tetapi dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat dan juga 
bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan modal dan berbagai keuntungan dari sisi pendanaan. 

H1 : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

2.6 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak 

Perusahaan dapat menggunakan diskresi arus kas, biaya produksi, serta beban penjualan dan 
administrasi dalam aktivitas manajemen laba riil. Perusahaan menggunakan diskresi arus kas dengan 
melakukan manipulasi penjualan. Diskresi biaya produksi dengan cara meningkatkan produksi dapat 
menurunkan harga pokok penjualan, meningkatkan laba, namun menurunkan arus kas operasi berjalan. 
Diskresi beban operasi (beban administrasi dan penjualan) dilakukan dengan mengurangi pengeluaran 
yang menjadi beban periode berjalan sehingga dapat meningkatkan laba dan arus kas operasi 
perusahaan (Geraldina, 2013). 

Dengan pernyataan tersebut, ketiga ukuran tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu 
meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut menghasilkan pelaporan laba akuntansi dengan 
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pelaporan laba pajak semakin berbeda sehingga perusahaan dapat disebut melakukan tindakan 
penghindaran pajak.  

H2a : Manajemen laba riil melalui arus kas operasi berpengaruh positif    

          terhadap penghindaran pajak 

H2b : Manajemen laba rill melalui biaya produksi berpengaruh positif  

          terhadap penghindaran pajak 

H2c : Manajemen laba rill melalui beban diskresioner berpengaruh positif  

          terhadap penghindaran pajak 

3. Metodologi Penelitian 

3.1 Objek Penelitian 

     Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara koneksi politik 
dan manajemen laba rill terhadap penghindaran pajak. Objek penelitian yang digunakan adalah tiga 
sektor penyumbang GDP terbesar yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu antara lain 
sektor industri pengolahan, pertanian serta perdagangan besar dan eceran, dengan data penelitian ini 
menggunakan rentang waktu 2015-2016. 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

     Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan BTD, untuk koneksi politik diukur dengan 
dummy variabel yang melihat adanya hubungan politik yang dimiliki perusahaan dan manajemen laba 
rill diukur dengan abnormal arus kas operasi, abnormal produksi dan beban abnormal diskresioner.  

3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh koneksi politik dan manajemen laba rill 
terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda (multiple 

regression analysis) dengan menggunakan software E-views 9. 

 

3.4 Persamaan Penelitian 

𝐵𝑇𝐷𝑖, 𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1 𝑃𝑂𝐿𝐶𝑂𝑁𝑖, 𝑡 +  𝛽2 𝐴𝑏𝑛𝐶𝐹𝑂𝑖, 𝑡 +  𝛽3 𝐴𝑏𝑛𝑃𝑅𝑂𝐷𝑖, 𝑡 +  𝛽4 𝐴𝑏𝑛𝐷𝐼𝑆𝐸𝑋𝑃𝑖, 𝑡 

+  𝛽5 𝐿𝐸𝑉𝑖, 𝑡 +  𝛽6 𝑅𝑂𝐴𝑖, 𝑡 +  𝛽7 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖, 𝑡 +  𝜀𝑖, 𝑡 

Keterangan: 

BTDi, t =  𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑡𝑎𝑥 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 pada perusahaan i pada tahun t 

β0 =  Konstanta  

β1, β2, β3 …  =  Koefisien masing − masing variabel independent dan kontrol 

POLCONi, t

= Koneksi politik komisaris independen atau direksi dan aspek kepemilikan pemerintah pada perusahaan 

AbnCFOi, t 
=  Manajemen laba riil yang diukur dengan arus kas operasi abnormal diskresioner perusahaan i pada tahun t 
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AbnPRODi, t 
=  Manajemen laba riil yang diukur dengan biaya produksi abnormal diskresioner perusahaan i pada tahun t 

AbnDISEXPi, t 
=  Manajemen laba riil yang diukur dengan beban abnormal diskresioner perusahaan i pada tahun t 

LEVi, t 
=  Leverage perusahaan i yang diukur dengan rasio utang jangka panjang dibagi dengan total aset pada tahun t 

ROAi, t 
=  Profitabilitas perusahaan i yang diukur dengan rasio laba sebelum pajak dibagi total asset pada tahun t 

LnSIZEi, t 
=  Ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural dari total aset perusahaan i pada tahun t 

εi, t =  Estimasi error 

4. Hasil Penelitian 

4.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif (BTD) 

 

Berdasarkan tabel 4.1 nilai BTD cenderung tinggi, sehingga perusahaan cenderung melakukan 
penghindaran pajak. Untuk variabel POLCON nilainya cenderung rendah sehingga komisaris atau 
direksi dalam perusahaan cenderung rendah, AbnCFO, AbnPROD dan AbnDISEXP dalam pengukuran 
manajemen laba rill nilainya cenderung rendah sehingga teknik manajemen laba rill dalam perusahaan 
rendah, dan untuk nilai ROA, Lev, dan Size perusahaan cenderung tinggi. 

4.2 Pengujian Model 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi (BTD) 

BTDi,t = -0.861294 + 0.013294 POLCONi,t + 0.027832 AbnCFOi,t + 0.024624 

AbnPRODi,t + 0.033788 AbnDISEXPi,t + 0.095457 LEVi,t + 0.488609 ROAi,t 

+  0.026379 SIZEi,t + εi,t 
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Variabel dependen: Penghindaran pajak diukur book tax difference 

Variabel independen: Manajemen laba rill diukur melalui AbnCFO, AbnProd dan AbnDISEXP 

Variabel kontrol: variabel ini diukur return on asset, leverage dan size 

 

Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing variabel yang 
terdapat pada output hasil regresi. Jika nilai probabilitas signifikansi t lebih dari 0,05 maka dapat 
dikatakan bahwa ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan 
tabel 4.3 variabel polcon, abnCFO, abnPROD dan abnDISEXP tidak berpengaruh signifikan terhadap 
penghindaran pajak. Hanya variabel ROA, LEV dan SIZE yang berpengaruh positif signifikan terhadap 
penghindaran pajak. 

4.3 Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square) variabel dependen BTD seperti pada tabel 4.3 
adalah sebesar 0.960611. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa 96.0611% variasi variabel BTD yang 
dapat dijelaskan oleh variabel koneksi politik, abnCFO, abnPROD, abnDISEXP, profitabilitas, leverage, 
dan ukuran perusahaan, sedangkan sisanya 3,9389% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak 
dijelaskan dalam model.  

Untuk uji F (simultan) seperti pada tabel 4.3 prob. F-statistic untuk model 1 sebesar 0.000000, nilai 
tersebut lebih kecil dari α (5%). Hal ini menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini fit dan secara 

simultan (bersama-sama), variabel koneksi politik, abnCFO, abnPROD, abnDISEXP, profitabilitas, 
leverage, dan ukuran perusahaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak 
secara signifikan. 

 

 

 

      
      Variable Expected Sign Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
      
      POLCON + 0.013294 0.022938 0.579569 0.5635 

CFO + 0.027832 0.024913 1.117144 0.2667 
PROD + 0.024624 0.021437 1.148663 0.2535 

DISEXP + 0.033788 0.066870 0.505279 0.6145 
LEVERAGE + 0.095457 0.012738 7.494011 0.0000*** 

ROA + 0.488609 0.037492 13.03247 0.0000*** 
SIZE + 0.026379 0.013253 1.990492 0.0494** 

C + -0.861294 0.385007 -2.237085 0.0276* 
 

 

Cross-section fixed  
  
  

R-squared 0.984277 

Adjusted R-squared 0.960611 

S.E. of regression 0.014459 

Sum squared resid 0.020279 

Log likelihood 800.0096 

F-statistic 41.59071 

Prob(F-statistic) 0.000000 
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4.4 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak 

     Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak dengan proksi BTD seperti pada tabel 4.3 
menunjukkan hasil tidak berpengaruh positif signifikan. Hal ini mendukung pada penelitian yang 
dilakukan oleh Rumiyati (2016) dan Marfu’ah (2015) dan bertentangan pada penelitian yang dilakukan 
oleh Mulyani (2014), Prasetyo (2017) dan Ferdiawan dan Firmansyah (2017). 

     Diduga karena proses politik mengenai perpajakan tidak diterapkan dalam bentuk peraturan atau 
undang-undang yang memberikan secara langsung keringanan pajak sehingga perusahaan yang 
terindikasi mempunyai hubungan politik dengan penguasa pemerintah tidak memiliki keringanan pajak 
yang lebih rendah dan juga pada perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan-perusahaan non-
BUMN yang pada dasarnya adalah perusahaan yang terlepas dari bantuan negara. Pada tahun tersebut 
juga tax ratio yang dimiliki Indonesia pada tahun 2015-2016 mengalami titik terendah dibandingkan 
tahun sebelumnya, diduga walaupun perusahaan tersebut memiliki koneksi politik, hal tersebut tidak 
akan berpengaruh karena tax ratio yang dimiliki Indonesia sedang menurun signifikan.  

     Dan juga penelitian yang dilakukan pada Mulyani (2014), Prasetyo (2017) dan Ferdiawan dan 
Firmansyah (2017) memiliki objek yang berbeda. Pada ketiga peneliti tersebut menggunakan 
perusahaan yang BUMN dan non-BUMN sedangkan pada penelitian kali ini hanya menggunakan 
perusahaan yang non-BUMN. Begitu pula tahun yang digunakan, pada ketiga peneliti tersebut 
menggunakan tahun dibawah 2015-2016. 

4.4.1 Pengaruh Manajemen Laba Rill Terhadap Penghindaran Pajak 

     Pengaruh manajamen laba rill yang diukur melalui tiga teknik terhadap penghindaran pajak dengan 
proksi BTD seperti pada tabel 4.3 menunjukkan hasil tidak berpengaruh positif signifikan.  

     Pada pengukuran melalui AbnCFO menghasilkan bahwa tidak ada pengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan dan 
Firmansyah (2017) dan Surahman dan Firmansyah (2017) dan bertentangan pada penelitian yang 
dilakukan oleh Geraldina (2013) yang menghasilkan manajemen laba rill melalui abnormal cash flow 
operation memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan Arus kas 
operasi perusahaan antara lain terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada 
supplier, pembayaran bunga dan beban perusahaan penerimaan dari restribusi serta pembayaran pajak 
penghasilan. Salah satu strategi manajer adalah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari 
pelanggan dengan cara memberikan diskon-diskon yang menarik sehingga akan meningkatkan 
penjualan. Adanya peningkatan penjualan maka akan berakibat meningkatnya laba perusahaan. 
Walaupun perusahaan memilih mempercepat penjualan namun tidak berarti bahwa perusahaan 
cenderung untuk menaikkan perbedaaan laba akuntansi dan pajak. Pada perusahaan yang menjadi 
objek penelitian melakukan praktik manipulasi penjualan melalui arus kas operasi hanya untuk 
meningkatkan laba akuntansi dan tidak untuk menghindari pembayaran pajak yang menjadikan beban 
perusahaan tersebut untuk membayar.\ 

     Pada praktik abnormal production (AbnPROD) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 
penghindaran pajak Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan dan Firmansyah 
(2017) dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Geraldina (2013) dan Surahman dan 
Firmansyah (2017) yang menghasilkan bahwa AbnPROD memiliki pengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tindakan melebihkan biaya produksi pada perusahaan dapat 
menurunkan harga pokok penjualan per unit, meningkatkan margin penjualan dan meningkatkan laba 
akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata AbnProd yang memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi 
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dibandingkan nilai rata-rata AbnCFO dan AbnDISEXP yang mengartikan bahwa banyak perusahaan 
yang melakukan kegiatan meningkatkan laba dengan menggunakan AbnPROD. Tetapi pada kegiatan 
tersebut perusahaan hanya untuk meningkatkan laba saja tanpa menghindari beban pajak yang harus 
dibayar oleh perusahaan tersebut. 

     Pada praktik abnormal diskresionery expense (AbnDISEXP) tidak berpengaruh positif signifikan 
terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan dan 
Firmansyah (2017) dan Geraldina (2013) yang menunjukan AbnDISEXP tidak berpengaruh terhadap 
aktivitas penghindaran pajak. Dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surahman dan 
Firmansyah (2017) yang menghasilkan AbnDISEXP berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 
Hal ini disebabkan karena pada beban diskresioner memiliki komponen-komponen yang terdiri dari 
biaya riset dan pengembangan, beban penjualan, serta beban administrasi dan umum. Mengingat pada 
perusahaan yang di teliti hanya sedikit perusahaan yang melakukan penelitian dan pengembangan. 
Selanjutnya pada beban diskresioner ini adalah salah satu teknik yang melakukan peningkatan arus 
kas yang lebih rendah dibandingkan kedua teknik yang dilakukan untuk melakukan manajemen laba 
rill.  Jika manipulasi penjualan dengan memberikan fasilitas kredit lunak dapat meningkatkan arus kas 
periode berikutnya, begitu pula dengan produksi berlebih yang dapat menurunkan harga pokok 
penjualan per unit, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Adapun manajemen laba riil 
lewat beban abnormal diskresioner dilakukan hanya dengan mengurangi beban yang diakui pada 
periode berjalan, sehingga tidak berdampak langsung terhadap penjualan perusahaan dan arus kas 
periode yang akan datang. 

5. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 
hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.   Variabel koneksi politik (POLCON) tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang 
 diproksikan melalui book tax difference (BTD) yang artinya adanya atau tidaknya koneksi politik 
 pada perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya praktik penghindaran 
 pajak. 

2.  Variabel manajemen laba rill yang diukur melalui tiga pengukuran yaitu abnormal arus kas 
 operasi (AbnCFO), abnormal produksi (AbnPROD) dan beban abnormal diskresioner 
 (AbnDISEXP). Pada ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh positif terhadap 
 penghindaran pajak yang  diukur melalui book tax difference (BTD), yang artinya tinggi 
 rendahnya manajemen laba rill yang diproksikan melalui AbnCFO, AbnPROD dan 
 AbnDISEXP tidak memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya praktik penghindaran pajak. 

Dengan hasil analisa yang telah dijelaskan perusahaan yang menjadi objek meski mempunyai 
koneksi politik ataupun kegiatan manajemen laba secara rill, semua perusahaan tersebut comply atau 
taat pada peraturan pajak yang sedang berlaku tanpa harus mengurangi jumlah beban pajaknya. 
Dengan adanya hal tersebut bagi regulator dapat lebih memahami kegiatan-kegiatan yang perusahaan 
lakukan untuk dapat menghindari pajak yang akan dibayar. Sehingga regulator dapat menetapkan 
peraturan yang lebih ketat dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti, maka keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan non-BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek 
 Indonesia yang terdapat pada sektor-sektor tertentu pada tahun 2015-2016. Pada penelitian  
 selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian yang lebih luas yaitu seluruh perusahaan 
 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 
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2. Pada penelitian ini hanya menggunakan satu metode pengukuran pada penghindaran pajak 
 yaitu book tax difference. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan minimal dua 
 pengukuran untuk mengukur penghindaran pajak seperti cash effective tax rates (CETR) dan 
 effective tax rates (ETR) 

3. Pada penelitian ini hanya menggunakan manajemen laba rill dalam tindakan manajemen laba. 
 Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggabungkan kegiatan manajemen laba yaitu 
 manajemen laba rill dan manajemen laba akrual. 

4. Pada penelitian ini menguji pengaruh koneksi politik dan manajemen laba rill terhadap 
 penghindaran pajak. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel 
 independen lainnya seperti kepemilikan keluarga. 
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LAMPIRAN 

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel 

 

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel 

Dependen 

Deskripsi Variabel Pengukuran Skala 

Penghindaran 

Pajak 

Penghindaran 

pajak merupakan 

upaya wajib pajak 

dalam 

memanfaatkan 

peluang-peluang 

yang ada dalam 

Undang-Undang 

perpajakan, 

BTD_MPit =
Yit

a − Yit
f

𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
 

 

Rasio 

 

Kriteria Jumlah 

Jumlah perusahaan non-BUMN pada sektor industri yang terdaftar pada BEI 2015-2016 149   

Data perusahaan yang tidak dipublikasikan (11)   

Jumlah bersih perusahaan non-BUMN pada sektor industri yang terdaftar pada BEI 

2015-2016   138 

Jumlah perusahaan non-BUMN pada sektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar pada 

BEI 2015-2016 75   

Data perusahaan yang tidak dipublikasikan (6)   

Jumlah bersih perusahaan non-BUMN pada sektor perdagangan besar dan eceran yang 

terdaftar pada BEI 2015-2016   69 

Jumlah perusahaan non-BUMN pada sektor pertanian, Perikanan dan Perhutanan yang terdaftar 

pada BEI 2015-2016 20   

Data perusahaan yang tidak dipublikasikan (1)   

Jumlah bersih perusahaan non-BUMN pada sektor pertanian, perikanan dan perhutanan 

yang terdaftar pada BEI 2015-2016   19 

Total perusahaan yang menjadi sampel penelitian   226 

Jumlah observasi (2 tahun)   452 

Pengurangan Sampel:     

Data yang memiliki rugi fiskal 115   

Data yang tidak tersedia pada tahun tersebut 9   

Perusahaan yang melaporkan keuangan dalam bentuk selain rupiah 69   

Outlier 15   

Total pengurangan sampel   (208) 

Total observasi dalam penelitian   244 
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sehingga dapat 

membayar pajak 

lebih rendah 

Independen    

Koneksi Politik Hubungan 

komisaris atau 

direksi yang 

mempunyai 

keterkaitan politik 

atau mempunyai 

hubungan politik 

Menggunakan dummy variabel 

dengan memberi skor 1 apabila 

perusahaan mempunyai koneksi 

politik dan memberi skor 0 apabila 

perusahaan tidak mempunyai 

hubungan politik 

Rasio 
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Manajemen 

Laba Rill 

Merupakan 

manipulasi laba 

melalui aktivitas 

rill perusahaan. 

𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡−1
= 𝑘1

1

𝐴𝑖,𝑡−1
+ 𝑘2

𝑆𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡−1

+ 𝑘3

∆𝑆𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡−1

+ 𝜀𝑖,𝑡  (2𝑎) 

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑖.𝑡

𝐴𝑖,𝑡−1
= 𝑘1

1

𝐴𝑖,𝑡−1
+ 𝑘2

𝑆𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡−1

+ 𝑘3

∆𝑆𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡−1

+ 𝑘4

∆𝑆𝑖,𝑡−1

𝐴𝑖,𝑡−1

+ 𝜀𝑖,𝑡  (2𝑏) 

𝐷𝐼𝑆𝐸𝑋𝑃𝑖.𝑡

𝐴𝑖,𝑡−1
= 𝑘1

1

𝐴𝑖,𝑡−1
+ 𝑘2

𝑆𝑖,𝑡−1

𝐴𝑖,𝑡−1

+ 𝜀𝑖,𝑡 (2𝑐) 

 

Rasio 

Variabel 

Kontrol 

   

Profitabilitas 

(ROA) 

Return on assets 

(ROA) merupakan 

salah satu 

pendekatan yang 

dapat 

mencerminkan 

profitabilitas suatu 

perusahaan 

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 + 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎

𝑇𝐴
 

Rasio 

Leverage Leverage 

menggambarkan 
tujuan untuk 

mengetahui 

keputusan 

pendanaan yang 

dilakukan oleh 

perusahaan 

tersebut  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Rasio 
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Size Ukuran 

perusahaan 

merupakan suatu 

pengklasifikasian 

sebuah perusahaan 

berdasarkan 

jumlah aset yang 

dimilikinya. 

Logaritma natural dari total asset 

atau LnTA  

Rasio 
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