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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh koneksi politik
dan manajemen laba rill terhadap penghindaran pajak pada perusahaan non-BUMN
dengan kategori sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyumbangan PDB.
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan metode
purposive sampling dan sampel penelitian ini adalah sebanyak 244 perusahaan. Data
diperoleh dari data sekunder laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun
2015-2016 yang dipublikasikan BEI melalui www.idx.co.id. Teknik analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hipotesis dalam
penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung
lainnya.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik (POLCON) tidak
berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, manajemen laba melalui
abnormal arus kas (AbnCFO), abnormal produksi (AbnPROD) dan beban abnormal
diskresioner (AbnDISEXP) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap
penghindaran pajak. Hasil dari variabel kontrol yaitu ROA, Leverage dan ukuran
perusahaan memiliki hasil berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
Kata Kunci: Koneksi Politik, Manajemen Laba Rill, ROA, Leverage, Ukuran
Perusahaan, Penghindaran Pajak.
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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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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang didasarkan pada undang undang sehingga akan bersifat memaksa dan tidak memperoleh balas jasa secara
langsung (Soemitro, 1990). Penerimaan negara yang bersumber dari pajak diharapkan
dapat digunakan dalam pembiayaan kebutuhan negara dan melakukan pembangunan
nasional.
Kebutuhan negara dan pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak
sedikit. Sedangkan 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. Pajak di Indonesia menganut self-assessment,
dimana semua perhitungan dan pembayaran yang di keluarkan merupakan tanggung
jawab masing-masing. Self-assessment merupakan salah satu dari bentuk reformasi
perpajakan pada tahun 1983 yang disahkannya pada tanggal 1 Januari 1984.
Reformasi perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh,
termasuk di dalamnya adalah pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi,
dan peningkatan basis perpajakan. Di perlukannya reformasi perpajakan di karenakan
kondisi penerimaan dan kepatuhan perpajakan yang masih sangat rendah sehingga
1
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mengakibatkan rasio pajak Indonesia terendah di antara negara-negara Asean dan G20 yang mengalami penurunan secara signifikan1. 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%, sehingga di bentuk reformasi
perpajakan Indonesia yang terbaru pada tanggal 9 Desember 2016 sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim
Reformasi Perpajakan.
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). Sebuah tujuan jangka panjang yang tertera pada Direktorat Jendral
Pajak (DJP) yaitu berhubungan dengan tax ratio dengan target 14% pada 2020. 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.

Kerja Rencana & Progress FAQ Saran dan Masukan Peta Situs,”FAQ Reformasi Perpajakan
(Terbaru)”, Direktorat Jenderal Pajak, 2017, http://www.pajak.go.id/reformasiperpajakan/faq
1

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

3

Gambar 1.1 Penurunan Tax Ratio dari tahun 2012-2016
Salah satu unsur PDB yakni Foreign Direct Investment Inflows & Outflow atau FDI
I/O yakni yang didefinisikan Krugman (1994) sebagai arus modal internasional dimana
perusahaan di suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaanya di negara lain.
Tax ratio merupakan salah satu ukuran yang utama untuk melihat kondisi ekonomi
suatu negara. Pada kondisi saat ini persentase arus modal masuk dari negara luar
cenderung lebih tinggi dari pada arus modal dalam negeri yang dibawa ke luar.
Sehingga ini merupakan indikator bahwa PDB mengandung nilai yang bukan milik
atau dapat dimiliki bangsa Indonesia. Dengan demikian untuk melihat keadaan kondisi
ekonomi di dalam suatu negara dihubungkan antara penerimaan pajak dan PDB.
Indonesia Banking School
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Karena sebagian pendapatan tersebut dinikmati oleh investor asing seiring tingginya
investasi di Indonesia, dan tidak ada jaminan kuat bahwa kemajuan investasi negara
tersebut bisa diiringi secara linier oleh kemampuan sektor perpajakan dalam negeri
menjalankan peranannya. Artinya banyak potensi penerimaan dan kepatuhan dari
kemajuan investasi dan proyek infrastruktur yang belum sepenuhnya tergali demi
kepentingan penerimaan dalam negeri dari perpajakan2.
Pada suatu negara dipastikan memiliki sektor-sektor utama yang sangat berperan
untuk membangun perekonomian pada negara tersebut. Sektor tersebut dapat dilihat
dari nilai PDB, yang dimana jika sektor tersebut memiliki nilai PDB yang tinggi, maka
sektor tersebut yang paling berperan dalam pembangunan ekonomi di suatu negara.
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 laporan tahunan 2014 yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik tiga sektor
tersebut masih memegang dengan nilai PDB terbesar dibandingkan sektor lainnya.
Pada tahun 2015 dan 2016 sektor-sektor tersebut masih memegang nilai PDB yang
besar dibandingkan sektor lainnya. Akan tetapi, pada Gambar 1.1 menunjukan bahwa
adanya penurunan tax ratio yang sangat signifikan. Pada hal ini, dapat diartikan bahwa

Erikson Wijaya,”Rasio Pajak, Dilema antara PNB dan PDB”,Direktorat Jenderal Pajak, 2012,
http://www.pajak.go.id/node/4788?lang=en
2
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nilai PDB yang relatif tinggi dengan penerimaan pajak yang rendah, serta hasil tax ratio
dapat menurun secara signifikan.
Dengan pernyataan diatas, dapat di artikan bahwa pada tahun 2012-2016 tiga sektor
tersebut memiliki antusias untuk mendapatkan laba yang tinggi dan meminimalisir
pajak yang mereka bayar, sehingga hal tersebut dapat disebut sebagai tax avoidance
(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). Hal tersebut berbeda dengan tax evasion (penggelapan
atau penyelundupan pajak). Penggelapan pajak adalah upaya wajib pajak menghindari
pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.
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. Metode dan teknik yang
digunakan adalah cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang
terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri dan tidak
melanggar hukum perpajakan.
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. Pada tiga sektor
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tersebut terdapat 220 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang
merupakan non BUMN.
Dampak koneksi politik terhadap tindakan penghindaran pajak sebagaian besar
jarang diketahui dalam literatur akademis. Perusahaan yang melakukan koneksi politik,
pada umumnya seringkali melakukan tindakan penghindaran pajak. 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. Kemudian 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. 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. Di Indonesia tidak hanya
perushaan BUMN yang mempunyai hubungan politik dengan pemerintah atau politisi,
tetapi banyak juga perusahaan non BUMN yang memiliki hubungan politik di
Indonesia.
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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 manajemen laba akrual (accrual
earnings management) dan manajemen laba riil (real earnings management).
Manajemen laba akrual bertujuan menyamarkan kinerja ekonomi perusahaan dengan
mengubah metode akuntansi atau estimasi menurut prinsip akuntansi berterima umum
(GAAP) dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan menurut Roychowdhury
(2006) Manajemen laba riil merupakan suatu tindakan manajemen yang bertujuan
mengubah pelaksanaan transaksi bisnis riil dengan mengelolah waktu atau penetapan
transaksi riil.
Praktek manajemen laba bertujuan untuk membuat laba akuntansi meningkat
sehingga beban pajak seharusnya juga meningkat. Untuk itu, keduanya sebenarnya
bersifat saling trade-off (Shackelford dan Shevlin, 2001). 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
Indonesia Banking School
Pengaruh Koneksi Politik..., Aryton Ferdian Putra, Ak.-Ibs, 2018

8

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. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini akan meneliti
tentang hubungan antara manajemen laba rill dengan penghindaran pajak di Indonesia.
Pada penelitian-penelitian terdahulu masih terdapat beberapa kelemahan,
diantaranya adalah : (i) Masih banyaknya yang mengukur manajemen laba dengan
metode akrual seperti pada penelitian Rumiyati (2016) ; (ii) Masih banyaknya yang
mengukur penghindaran pajak dengan metode ETR seperti yang di lakukan pada
Wicaksono (2017) ; (iii) Masih banyak penelitian yang mengambil sampel hanya pada
satu sektor saja dan hanya pada perusahaan yang laba seperti yang di lakukan oleh
Komang dan Anggreini (2016).
Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud memperbaiki kelemahan pada penelitian
tersebut dengan cara: (i) Mengukur manajemen laba menggunakan metode manajemen
laba rill; (ii) Menggunakan pengukuran pada penghindaran pajak dengan menggunakan
metode Book Tax Gap (BTD); (iii) Memperluas jumlah sampel dengan mengambil
pada tiga sektor yang terbesar dalam penyumbangan PDB yang terdaftar di BEI periode
2015-2016. Dengan demikian, ketiga hal tersebut diatas, diharapkan menjadi
kontribusi utama penelitian ini.
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Secara spesifik penelitian ini bertujuan menguji koneksi politik (political
connection) dan manajemen laba (earnings management) terhadap penghindaran pajak
pada tiga sektor terbesar penyumbang PDB yang terdaftar di BEI periode 2015-2016.
1.2 Ruang Lingkup Masalah dan Pembatasan Masalah
Ruang lingkup penelitian memberikan kedalaman penelitian sehingga diharapkan
dapat menjelaskan apa yang diteliti dan apa yang tidak diteliti. Ruang
lingkup penelitian ini mencakup sebagai berikut:
1. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengembangan pada penellitian
terdahulu atau dapat disebut sebagai teknik modifikasi yang diteliti oleh
Rumiyati (2016), Wicaksono (2017), dan Komang (2016).
2. Pada penelitian ini penulis menggunakan penghindaran pajak yang di ukur
dengan ukuran berbeda yaitu BTD. Selanjutnya di lakukan pengukuran
manajamen laba dengan menggunakan metode manajamen laba rill.
3. Objek penelitian ini adalah lima sektor terbesar dalam penyumbangan Product
Domestic Bruto yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2016. Alasannya
adalah saran dari penelitian Komang (2016) yang menyarankan untuk
memperluas sektor selain manufaktur.
1.3 Identifikasi Masalah
Pada tahun 2012-2016 menurut Kementrian Keuangan, Tax Ratio di Indonesia
sangat menurun secara signifikan. Pada tahun 2015 dan 2016 merupakan tax ratio
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terendah dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Tax ratio merupakan salah satu ukuran
yang utama untuk melihat kondisi ekonomi suatu negara. Pada kondisi saat ini
persentase arus modal masuk dari negara luar cenderung lebih tinggi dari pada arus
modal dalam negeri yang dibawa ke luar. Sehingga ini merupakan indikator bahwa
PDB mengandung nilai yang bukan milik atau dapat dimiliki bangsa Indonesia.
Sebagian pendapatan tersebut dinikmati oleh investor asing seiring tingginya
investasi di Indonesia, dan tidak ada jaminan kuat bahwa kemajuan investasi negara
tersebut bisa diiringi secara linier oleh kemampuan sektor perpajakan dalam negeri
menjalankan peranannya. Artinya banyak potensi penerimaan dan kepatuhan dari
kemajuan investasi dan proyek infrastruktur yang belum sepenuhnya tergali demi
kepentingan penerimaan dalam negeri dari perpajakan
1.4 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada
tiga sektor terbesar dalam penyumbangan PDB yang terdaftar pada BEI periode
2015-2016?
2. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada
tiga sektor terbesar dalam penyumbangan PDB yang terdaftar pada BEI periode
2015-2016?
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1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada
tiga sektor terbesar dalam penyumbangan PDB yang terdaftar pada BEI periode
2015-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak
pada tiga sektor terbesar dalam penyumbangan PDB yang terdaftar pada BEI
periode 2015-2016.
1.6 Manfaat Penelitian
Penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi :
1. Pengembang Ilmu Pengetahuan
Pada penelitian ini dapat menjadi ilmu yang baru bagi akademisi dan juga para peneliti
yang terkait dengan pengaruh koneksi politik dan manajemen laba terhadap
penghindaran pajak pada tiga sektor terbesar penyumbang PDB yang terdaftar di BEI
periode 2015-2016 dan juga dapat dijadikan literature bagi penelitian selanjutnya.
2. Pembaca
Pada penelitian ini diharapkan membawa manfaat untuk pembaca yang dapat
menambah ilmu pengetahuan yang baru dan menjadi sarana informasi terkait dengan
penelitian ini.
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3. Perusahaan
Pada penelitian ini diharapkan membawa manfaat untuk semua perusahaan yang terkait
agar dapat termotivasi untuk mematuhi sistem perpajakan yang ada demi kesejahteraan
rakyat di Indonesia.
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi
BAB I: PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, rumusan
masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika
penulisan.
BAB II: LANDASAN TEORI
Bab

ini

berisi

tinjauan

pustaka

yang

digunakan

sebagai

dasar

untuk

membahas masalah dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup teori-teori dan peneliti
terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis serta analisis hasil penelitian lainnya.
BAB III: METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan secara operasional.
Menguraikan definisi variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber
data,metode pengumpulan data dan metode analisis.
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BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari pengujian
tersebut,serta pembahasan dengan analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.
BAB V: PENUTUPAN
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan pada bab
sebelumnya,keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya dengan
penelitian sejenis dan juga implikasi penelitian terhadap praktik yang ada.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)
Menurut Jensen dan Meckling (1986) agency theory menerangkan suatu
hubungan antara pemberi kerja dengan penerima kerja untuk melaksanakan pekerjaan.
Suatu pemberi kerja disebut principal yang dimana akan memberikan hak kepada
orang lain yang disebut sebagai agent untuk menjalankan haknya. Perusahaan yang
semakin besar dan terbuka maka akan nampak pemisahaan kekayaan antara pemilik
dengan perusahaan. Pemilik perusahaan memberikan delegasi kepada manajemen
dalam mengelola kekayaan perusahaan. Pendelegasian tersebut harus membuat
manajer harus mengelola serta mengambil keputusan atas nama perusahaan. Tindakan
penghindaran pajak dalam pandangan kontemporer mempunyai dua tujuan. Tidak
hanya untuk menutup-nutupi pendapatan dari otoritas pajak, tetapi juga untuk
menutup-nutupi aktivitas tersembunyi yang dapat merugikan pemilik atau pemegang
saham. Sedangkan 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.

14
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Penggunaan teori agensi ini sebagai dasar pada penelitian ini karena adanya
perbedaan pendapat yang di lakukan oleh pemilik perusahaan dan manajer 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. Pada hal ini, 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.
2.1.2 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
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Dilihat dari sisi ekonomi khususnya perspektif ekonomi mikro, pajak dapat
diartikan sebagai sesuatu yang membebani atau sesuatu yang dapat mengurangi
kemampuan atau daya beli masyarakat. Dalam hal tersebut, pajak dapat dipandang
sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu yang tidak menguntungkan
biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan
pajak (Mulyani, 2014).
Untuk menjaga penghindaran pajak agar tetap sesuai dengan peraturan yang
berlaku, perusahaan memerlukan ahli keuangan yang paham mengenai aturan
perpajakan secara menyeluruh sehingga mampu mencari celah agar terhindar dari
pengenaan pajak yang lebih tinggi atau ekstremnya sama sekali tidak dikenakan pajak.
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. Pokok utama
dari penghindaran pajak adalah mengurangi kewajiban pajak dengan menghilangkan
konsekuensi ekonomi yang ditujukan kepada setiap individu yang telah memenuhi
syarat sebagai wajib pajak. Sifat penghindaran pajak yang sah menurut hukum
membuat perusahaan tidak dapat dijatuhi sanksi langsung, sanksi dapat diberikan
apabila undang-undang telah secara jelas mengatur batasan-batasan dalam
penghindaran pajak.
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2.1.3 Koneksi Politik
Perusahaan yang melakukan koneksi politik adalah persuahaan yang
mempunyai hubungan istimewa dengan pemerintah (Gomez, 2009) dalam (Prasetyo,
2017). Perusahaan yang melakukan koneksi politik, pada umumnya seringkali
melakukan tindakan agresivitas pajak atau penghindaran pajak. Hal tersebut dilakukan
perusahaan tersebut agar memiliki risiko deteksi yang lebih rendah karena politisi juga
memberikan perlindungan terhadap perusahan yang terhubung denganya agar risiko
penghindaran pajaknya bisa lebih rendah.
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.
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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).
2.1.4 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. Manajemen laba merupakan tindakan
oportunistik yang dilakukan oleh manajemen untuk memaksimalkan utilitasnya dalam
menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan political cost. 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
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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.
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
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tingkat produksi yang lebih tinggi akan menyebabkan biaya tetap per unit
produk lebih rendah.
2.2 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No

1

Nama Penulis (Tahun)

Rumiyati (2016)

Tujuan Penelitian
Menguji manajemen laba
dan koneksi politik
terhadap penghindaran
pajak
Menguji Kualitas Audit
sebagai moderasi
hubungan manajamen laba
dan koneksi politik
terhadap tax avoidance

Variabel
Independen:
Manajemen
Laba

Hasil
Manajemen
laba (+)

Koneksi
politik (tidak
berpenga-

Koneksi
Politik

ruh)

Kesenjangan
Penelitian
Proksi Kualitas
Audit Melalui
jenis opini
audit

Proksi
Manajemen
Laba secara rill

Dependen:
Tax avoidance

Moderasi:
Kualitas Audit

Kualitas
audit,
Manajemen
Laba dan
Koneksi
politik (tidak
berpenga-

Menggunakan Negara
Lain

ruh)

2

Prasetyo (2017)

Menguji dampak koneksi
politik terhadap agresivitas
pajak di Indonesia

Independen:
Koneksi
Politik

Koneksi
politik (+)

Menggunakan objek jenis
perusahaan
yang spesifik
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Mengguna-

Dependen:
Penghindaran
Pajak
3

Ni Komang dan
Anggreini (2016)

Mengetahui pengaruh
manajemen pajak,
kepemilikan manajerial
dan kepemilikan
institusional terhadap
kualitas laba

kan Book tax
GAP

Independen:

Tax Manage-

Tax
Management

ment (-)

Tax manageDependen:
Kualitas laba

MODERASI
Kepemilikan
Manajerial

ment dan
Kepemilikan
Manajerial

management
yang meliputi
perbedaan
permanen
dan temporer
terhadap
kualitas laba

(x)
menggunakan
Tax Manage-

Kepemilikan
Institusi

pertimbangan
pengaruh tax

ment dan
Kepemilikan Institusi
(-)

sampel
perusahaan
baik yang laba
maupun rugi
dan
mengembangk
an model
penelitian ini
pada sektor
lain selain
sektor
manufaktur

menggunakan
proksi tax
management
yang lain
seperti cash
ETR
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4

Butje dan Tjondro
(2014)

Untuk mengetahui
pengaruh karakter
eksekutif dan koneksi
politik terhadap tax
avoidance.

Independen:
Karakter
eksekutif

Karakter
Eksekutif (-)

Koneksi
Politik (+)

Koneksi
Politik

menggunakan
variabel lain
yang
berpengaruh
tinggi terhadap
tax avoidance

Penambahan
jumlah sampel
dari

Dependen:
Tax Avoidance

Masing-masing
sektor industri

5

Mulyani (2014)

Menguji pengaruh
karakteristik perusahaan
yang terdiri dari leverage
dan intensitas modal,
hubungan politik dan
reformasi perpajakan
terhadap penghindaran
pajak secara simultan dan
parsial.

Independen:

Leverage (-)

Leverage
Intensitas
Modal (x)

Intensitas
modal

Koneksi
Politik (-)

Koneksi
Politik

Reformasi
perpajakan

Reformasi
perpajakan ()

Perlu
dilakukan
pengkajian
ulang tentang
faktor-faktor
yang
mempengaruhi tingkat
penghindaran
pajak suatu
perusahaan
dengan
menambah-kan
sampel dan
lama periode
penelitian

Dependen:
Tax Avoidance
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6

Pranoto (2013)

Menguji pengaruh koneksi
politik dan Corporate
Governence terhadap Tax
aggressive

Independen:
koneksi Politik

Corporate
Governance

Koneksi
Politik (-)

Corporate
Governence(
x)

Dependen:
Tax
Aggressive

Perlu
dilakukan
pengkajian
ulang tentang
faktor-faktor
yang
mempengaruhi tingkat
penghindaran
pajak suatu
perusahaan
dengan
menambahkan sampel dan
lama periode
penelitian

7

8

Geraldina (2013)

Septiadi (2017)

Menguji pengaruh
manajemen laba akrual
atau manajemen laba riil
terhadap kemungkinan
perusahaan terlibat dalam
aktivitas tax shelter dengan
menggunakan sanksi pajak
berdasarkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang
Bayar (SKPKB) untuk
mengidentifikasi
perusahaan yang
terindikasi melakukan
aktivitas tax shelter

Independen:

Penelitian ini bertujuan
untuk memberikan bukti
empiris pengaruh
manajemen laba, corporate
governance, dan
pengungkapan corporate

Independen:

Manajemen
laba akrual

Manajemen
laba rill

Manajemen
laba akrual ()

Manajemen
laba rill (+)

Mengidentifikasi komponen
pembentuk
perbedaan laba
akuntansi dan
pajak pada
perusahaan
yang terlibat
dalam aktivitas
tax shelter

Dependen:
Tax Shelter

Manajemen
Laba

menggunakan
pendekatan
metodologi
eksperimental

Manajemen
laba (-)

Kepemilikan
Institusional
(x)

penelitian
selanjutnya
menambah
kriteria
penilitian
yaitu dimana
nilai CETR
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social responsibility
terhadap tax avoidance.

Kepemilikan
Institusional

Kepemilikan
Manajerial

Kepemilikan
Manajerial
(x)

Komite audit
(x)

Komite Audit

Kualitas Audit

Dependen:

Kualitas
Audit (x)

yang rendah
(dibawah
25%) atau
dapat juga

penelitian
selanjutnya
mengganti
proksi tax
avoidance
seperti
effective tax
rate dan book
tax difference

tax avoidance

lebih
memastikan
sturktur
organisasi
perusahaan di
Indonesia
melalui
literatur yang
ada

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

25

9

Surahman (2017)

Memeriksa pengaruh
manajemen laba melalui
ketidakteraturan akuntansi,
aktivitas pendapatan riil
dan aktivitas pendapatan
akrual terhadap agresivitas
perpajakan.

Independen:

Penyimpan-

Menambah-

Penyimpang-

gan
Akuntansi (x)

kan variabel
lain yang
terkait dengan
agresivitas
pajak

an Akuntansi

manajemen
laba riil
melalui arus
kas operasi

manajemen
laba riil
melalui
penurunan
beban
diskresioner

manajemen
laba riil
melalui
overproduction

Manajemen
laba rill arus
kas operasi
(x)

Manajemen
laba rill
melalui
Penurunan
beban
diskresioner
(+)

menambah
rentang waktu
penelitian serta
penambahan
sektor industri
yang lebih luas
selain
perusahaan
manufaktur

Manajemen
laba rill
melalui
Overproduction (+)

Dependen:
Agresivitas
perpajakan
10

Ferdiawan dan
firmansyah (2017)

Bertujuan untuk
memberikan bukti empiris
terkait hubungan antara
koneksi politik, aktivitas
luar negeri, dan
manajemen laba riil
terhadap praktik
penghindaran pajak.

Independen:
political
connection

real earnings
management

Koneksi
Politik (+)

Real
Earnings
Management (x)

Menganjurkan untuk
memakai
agregasi dari
abnormal CFO
dan abnormal
discretionary
expense
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Dependen:
mengeluarkan
data outlier
dengan
berbagai teknik
sesuai dengan
kaidah
statistika.

Tax avoidance

11

Chen et all (2010)

Melihat apakah family
firms dapat mengurangi
tax aggressive
dibandingkan dengan nonfamily firms

Independen:
Family Firms

Non-Family
Firms

Dependen:

Membuktikan bahwa
family firms
lebih
mengurangi
tax
aggressive
dibandingkan nonfamily firms

1.Kurangnya
variabel
moderasi yang
memperkuat

Political
Connection

Untuk
penelitian
selanjutnya
menggunakan
book tax gap

Tax
aggresiveness
12

Effiezal Aswadi Abdul
Wahab (2017)

Menjelaskan hubungan
koneksi politik dan tata
kelola perusahaan dengan
tax aggressive di malaysia

Independen:
Political
Connection

Corporate
Governance

(+)

2.kurangnya
variabel
lainnya sebagai
variabel
control

Corporate
Governence
(+)

Dependen:
Tax
Aggresiveness
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13

Laila Mar’fuah (2015)

Menjelaskan hubungan
ROA, Leverage, SIZE,
kompensasi rugi fiskal dan
koneksi politik dengan
penghindaran pajak

Independen:
Kompensasi
rugi fiscal

Koneksi
Politik

Dependen:

Kompensasi
rugi fiscal

Untuk
menambah-

(tidak
pengaruh)

kan variabel
kontrol pada
penelitian
selanjutnya

Koneksi
Politik
(Tidak
pengaruh)

Tax
Avoidance

Sumber: Diolah oleh penulis, 2018
2.3 Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh penulis, 2018
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Dengan demikian, maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran seperti
gambar diatas. Dari kerangka tersebut dapat dilihat bahwa penulis ingin meneliti
pengaruh Politcal Connection (POLCON), manajemen laba rill dengan menggunakan
tiga ukuran yaitu Cash Flow Operating (CFO), Biaya Produksi (PROD) dan Beban
Diskrisioner (DISEXP). Dengan variabel kontrol Leverage (LEV), Return on Asset
(ROA) dan Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap penghindaran pajak pada tiga sektor
terbesar penyumbang terbesar PDB yang terdaftar di BEI tahun 2015-2016.
2.4 Pengembangan Hipotesis
2.4.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak
Pada teori agensi di sebutkan bahwa adanya perbedaan pendapat antara pemilik
perusahaan dengan manajer perusahaan. Salah satu perbedaan tersebut diantaranya
yaitu keinginan pemilik perusahaan yang menginginkan adanya profit yang tinggi
sedangkan dengan adanya profit yang tinggi menghasilkan beban pajak yang besar,
akan tetapi manajer perusahaan menginginkan pajak serendah mungkin. Dengan hal
tersebut top manajer dapat melakukan pendekatan dengan pemerintah agar
mendapatkan keringanan pajak, hal ini dapat disebut sebagai perusahaan yang
melakukan koneksi politik. Menurut Gomez dan Jomo (2009), perusahaan yang
mempunyai koneksi politik merupakan perusahaan atau konglomerat yang mempunyai
hubungan dekat dengan pemerintah. Tidak hanya perusahaan pemerintah saja yang
dapat mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah, tetapi perusahaan yang bukan
milik pemerintah juga dapat memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah.
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Perusahaan yang di miliki pemerintah di Indonesia dinamakan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 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.
Pengukuran dummy variable untuk mengukur perusahaan yang mempunyai koneksi
politik juga digunakan oleh Prasetyo (2017), Rumiyati (2016), Butje dan Tjondro
(2014), Mulyani (2014) dan Pranoto (2013).
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
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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 (Butje dan Tjondro, 2013). Pada penelitian
yang di lakukan oleh Butje dan Tjondro (2014) dan Prasetyo (2017) menunjukan
bahwa koneksi politik memiliki hubungan yang positif terhadap penghindaran pajak
yang dapat diartikan koneksi tersebut menghasilkan dampak yang baik dan juga dapat
bantuan dari pemerintah berupa permodalan dan pendanaan. Penelitian tersebut
betentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2014) dan Pranoto (2013)
yang menunjukan pengaruh yang negatif antara koneksi politik dengan penghindaran
pajak dan juga penelitian yang dilakukan oleh Rumiyati (2016) menunjukan tidak
adanya pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan dengan itu
dapat dirumuskan bahwa:
H1: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
2.4.2 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak
Pada teori agensi disebutkan dengan adanya perbedaan pendapat antara pemilik
dan manajer perusahaan, yang menginginkan profit yang besar sedangkan manajer
perusahaan menginginkan beban pajak yang rendah, maka manajer perusahaan dapat
manage laba tersebut secara rill salah satunya dengan cara penurunan beban yang dapat
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berdampak menurunkan pendapatan sehingga dapat menurunkan beban pajak, tetapi
tidak didasarkan pada kejadian yang sesungguhnya. Manajemen laba merupakan
tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen untuk memaksimalkan
utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan political cost.
Manajemen laba dapat dibagi menjadi dua pengukuran yaitu manajemen laba secara
akrual dan rill untuk mengukur laporan pajaknya. Penelitian akuntansi yang mengambil
kesimpulan tentang manajemen laba dengan hanya mendasarkan pada pengaturan
akrual saja mungkin menjadi tidak valid (Roychowdhury, 2006). 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). Pada ketiga pengukuran tersebut untuk mengukur
manajemen laba rill terhdadap penghindaran pajak juga diteliti oleh Rumiyati (2016),
Surahman dan Firmansyah (2017) dan Ferdiawan dan Firmansyah (2017).
Pada manajemen laba rill terdapat tiga ukuran yaitu diantaranya diskresi arus
kas, biaya produksi dan beban penjualan & administrasi. Dimana diskresi arus kas dan
biaya produksi abnormal dapat meningkatkan laba perusahaan tetapi menurunkan arus
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kas operasi. Sedangkan beban penjualan dan administrasi dapat meningkatkan laba
perusahaan dan juga meningkatkan arus kas operasi perusahaan. Dengan pernyataan
tersebut, ketiga ukuran tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan laba
perusahaan. Hal tersebut menghasilkan pelaporan laba akuntansi dengan pelaporan
laba pajak semakin berbeda sehingga perusahaan dapat disebut melakukan tindakan
penghindaran pajak. Pada penelitian yang di lakukan Rumiyati (2016) yang mengukur
manajemen laba rill melalui diskresi arus kas, biaya produksi dan beban penjualan &
administrasi menghasilkan pengaruh yang positif, yang dapat diartikan bahwa
perusahaan yang meningkatkan laba kemungkinan terdeteksi aktivitas penghindaran
pajak. Pada penelitian yang diteliti oleh Geraldina (2013), pada manajemen laba rill
melalui beban diskresi menghasilkan tidak adanya pengaruh terhadap penghindaran
pajak. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Surahman dan Firmansyah (2017)
yang menguji manajemen laba rill melalui arus kas operasi menghasilkan pengaruh
yang negatif. Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan dan Firmansyah (2017) yang
mengukur manajemen laba rill melalui ketiga ukuran tersebut dengan rata-rata
menghasilkan tidak adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan pernyataan
diatas dapat dirumuskan bahwa:
H2a: Manajemen laba riil melalui arus kas operasi berpengaruh positif
terhadap penghindaran pajak
H2b: Manajemen laba rill melalui biaya produksi berpengaruh positif
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terhadap penghindaran pajak
H2c: Manajemen laba rill melalui beban diskresioner berpengaruh positif
terhadap penghindaran pajak
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Objek Peneltian
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 Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Pendekatan ilmiah yang memandang
suatu realitas yang dapat diklarifikasikan, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan
variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan
analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono, 2012). Tipe data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan
dari catatan, bukti, laporan historis yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan
(Sugiyono, 2012). Jenis data yang di gunakan adalah jenis data panel. Sumber data
yang digunakan pada penelitian ini adalah data didapatakan melalui laporan tahunan
yang di publikasikan pada BEI melalui situs resmi internet yang dikeluarkan oleh BEI.
Periode yang digunakan pada penelitian ini adalah 2015-2016, periodisasi data
penelitian yang mencakup data periode 2015 sampai dengan 2016 cukup mewakili
34
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kondisi perpajakan di Indonesia pada saat ini. Karena pada tahun tersebut kondisi
perpajakan sedang melemah.
3.3 Metode Pengambilan Sampel
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan publik non-BUMN yang termasuk
dalam tiga sektor penyumbang PDB terbesar dan terdaftar dalam BEI. Data yang
digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan perusahaan tersebut yang di
publikasikan oleh BEI. Data tersebut diperoleh dari situs www.idx.co.id.
Populasi yang digunakan adalah semua perusahaan non-BUMN yang termasuk tiga
sektor penyumbang PDB terbesar di Indonesia tahun 2015-2016. Dari jumlah tersebut
diambil beberapa sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu
metode pengumpulan sampel yang terbatas pada jenis tertentu yang dapat memberikan
informasi yang diinginkan (Sekaran, 2006). Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan
pertimbangan tertentu.
Kriteria yang dijadikan pertimbangan adalah:
1. Perusahaan non-BUMN yang terdaftar di BEI sejak tahun 2015-2016.
2. Perusahaan non-BUMN dengan pajak penghasilan positif. Perusahaan dengan
pajak penghasilan negatif dikeluarkan dari sampel karena menimbulkan distorsi
(Pranoto, 2013).
3. Perusahaan non-BUMN yang melaporkan keuangan secara lengkap dan rutin
selama 2015-2016.
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4. Perusahaan non-BUMN yang tergolong pada tiga sektor penyumbang PDB
terbesar di Indonesia.
5. Perusahaan yang melaporkan keuangan dalam bentuk rupiah.
3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran
3.4.1 Variabel Dependen
Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat
karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2012). Variabel dependen pada
penelitian ini adalah 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). Dalam
penelitian ini, perhitungan penghindaran pajak diukur dengan perhitungan book tax
difference (BTD). BTD yang merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal.
Menurut Geraldina (2013) laba akuntansi dan pajak yang semakin tinggi merupakan
sinyal pelaporan pajak yang agresif. Sehingga pada penjelasan diatas dapat di
rumuskan sebagai berikut:
Yita − Yitf
BTD_MPit =
𝑇𝐴𝑖,𝑡−1
Keterangan:
BTD_MPit

= Book tax difference pada perusahaan i pada tahun t

Yita

= Laba menurut akuntansi pada perusahaan i pada tahun t
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Yitf

= Laba menurut fiskal pada perusahaan i pada tahun t

TAit-1

= Total asset pada perusahaan i pada tahun t-1

3.4.2 Variabel Independen
Menurut

Sugiyono

(2012)

Variabel

independen

adalah

variabel

yang

mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel
dependen. Variabel independen pada penelitian ini yaitu koneksi politik yang akan di
proksikan dengan melihat adanya hubungan komisaris atau direksi yang mempunyai
keterkaitan politik atau mempunyai hubungan politik dan manajemen laba rill yang
dapat diukur dengan tiga perhitungan yaitu melalui arus kas operasi, biaya produksi
dan beban diskresioner.
3.4.2.1 Koneksi Politik
Variabel koneksi politik dapat diukur dengan melihat adanya hubungan
komisaris atau direksi yang mempunyai keterkaitan politik atau mempunyai hubungan
politik. Menurut Faccio (2006), perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika
paling kurang satu pemegang saham utama (orang yang memiliki setidaknya 10 persen
hak suara berdasarkan jumlah saham yang dimiliki) atau satu dari pimpinan (CEO,
presiden direktur, wakil presiden direktur, kepala bagian atau sekretaris) merupakan
anggota parlemen, menteri, atau memiliki hubungan dekat dengan tokoh atau partai.
Perusahaan dengan koneksi politik mampu melakukan penghindaran pajak yang lebih
agresif karena adanya perlindungan dari pemerintah yang berdampak pada
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menurunnya transparansi laporan keuangan. Pada penelitian Faccio (2006), Butje dan
Tjondro (2014) dan Pranoto (2013) perusahaan akan dinyatakan mempunyai koneksi
politik apabila:
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.
4. Rangkap jabatan sebagai pejabat militer
5. Mantan pejabat pemerintah atau mantan pejabat militer
Apabila komisaris atau direksi terdeteksi pada penjelasan diatas maka akan
digunakannya variable dummy pada koneksi politik. Diberikan angka 1 apabila
perusahaan mempunyai koneksi politik, sedangkan diberi angka 0 apabila perusahaan
tidak memiliki koneksi politik.
3.4.2.2 Manajemen Laba Rill
Manajemen laba rill merupakan manipulasi laba melalui aktivitas rill perusahaan.
Berbeda dengan manajemen laba akrual yang memanipulasi laba melalui aktivitas
akrual seperti metode akuntansi yang dapat diukur dengan short-term dan long-term
diskresioner. Apabila manajemen laba rill dapat diukur melalui tiga aktivitas yaitu arus
kas abnormal diskresioner (AbnCFO), biaya produksi abnormal diskresioner
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(AbnPROD) dan beban abnormal diskresioner (AbnDISEXP). Pada AbnCFO
merupakan selisih antara CFO aktual dengan CFO normal. Menurut Geraldina (2013),
perusahaan akan terindikasi melakukan manajemen laba rill apabila nilai AbnCFO
menghasilkan nilai yang negatif. Semakin negatif, semakin besar manajemen laba ril
yang dilakukan perusahaan akibat pemberian diskon besar-besaran atau memberikan
fasilitas kredit yang lebih lunak.
Selanjutnya pada proksi yang selanjutnya AbnPROD merupakan selisih antara
PROD aktual dengan PROD normal. Pada penelitian yang dilakukan oleh Geraldina
(2013) menjelaskan bahwa apabila nilai AbnPROD memiliki nilai positif maka
perusahaan terindikasi melakukan manajemen laba rill. Semakin positif, semakin besar
manajemen laba riil yang dilakukan perusahaan akibat melakukan produksi berlebih.
Pada proksi yang terakhir yang digunakan pada manajemen laba rill yaitu AbnDISEXP
merupakan selisih antara DISEXP aktual dengan DISEXP normal. Pada penelitian
yang dilakukan oleh Geraldina (2013) menjelaskan bahwa apabila nilai yang dihasilkan
dari AbnDISEXP bernilai negatif maka perusahaan terindetifikasi melakukan
manajemen laba rill. Semakin negatif, semakin besar manajemen laba riil yang
dilakukan perusahaan akibat pengurangan beban administrasi dan penjualan yang
besar. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan sebagaimana yang telah
dirumuskan oleh Roychowdhury (2006) sebagai berikut:
𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡
1
𝑆𝑖,𝑡
∆𝑆𝑖,𝑡
= 𝑘1
+ 𝑘2
+ 𝑘3
+ 𝜀𝑖,𝑡 (𝟐𝒂)
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
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Keterangan:
CFOi,t = Arus kas operasi pada perusahaan i pada tahun t
Ai,t-1

= Total asset pada perusahaan i pada tahun t-1

Si,t

= Penjualan pada perusahan i pada tahun t

∆Si,t

= Perubahaan penjualan pada perusahaan i pada tahun t

i

= Perusahaan

t

= Tahun
𝑃𝑅𝑂𝐷𝑖.𝑡
1
𝑆𝑖,𝑡
∆𝑆𝑖,𝑡
∆𝑆𝑖,𝑡−1
= 𝑘1
+ 𝑘2
+ 𝑘3
+ 𝑘4
+ 𝜀𝑖,𝑡 (𝟐𝒃)
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1

Keterangan:
PRODi,t

= Biaya produksi pada perusahaan i pada tahun t

Ai,t-1

= Total asset pada perusahaan i pada tahun t-1

Si,t

= Penjualan pada perusahan i pada tahun t

∆Si,t

= Perubahaan penjualan pada perusahaan i pada tahun t

∆Si,t-1

= Perubahaan penjualan pada perusahaan i pada tahun t-1

i

= Perusahaan

t

= Tahun
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𝐷𝐼𝑆𝐸𝑋𝑃𝑖.𝑡
1
𝑆𝑖,𝑡−1
= 𝑘1
+ 𝑘2
+ 𝜀𝑖,𝑡 (𝟐𝒄)
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
Keterangan:
DISEXPi,t

= Beban diskresioner pada perusahaan i pada tahun t

Ai,t-1

= Total asset pada perusahaan i pada tahun t-1

Si,t-1

= Penjualan pada perusahaan i pada tahun t-1

i

= Perusahaan

t

= Tahun

3.4.3 Variabel Kontrol
3.4.3.1 Profitabilitas (ROA)
Return on assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat
mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. ROA menunjukkan bahwa besarnya
laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya.
ROA akan diukur menggunakan laba bersih sebelum pajak ditambah beban bunga,
kemudian membandingkannya dengan total aset perusahaan.
3.4.3.2 Leverage
Leverage menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total asset
yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang
dilakukan oleh perusahaan tersebut. Leverage dihitung dengan total liability dibagi
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dengan total aset. Perusahan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai
effective tax rate (ETR) yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan
mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan (Noor et al, 2010)
dalam (Pranoto, 2013).
3.4.3.3 Size
Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan
berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Penelitian yang dilakukan oleh Zimmerman
(1983) dalam Pranoto (2013) menjelaskan bahwa perusahahaan yang lebih besar akan
membayar pajak yang lebih tinggi, sehingga dengan besaran laba yang semakin besar
maka akan menunjukkan tarif efektif pajak yang semakin besar juga. Ukuran
perusahaan menggunakan proksi logaritma natural total aset.
Tabel 3.1
Ringkasan Pengukuran Variabel
Variabel

Deskripsi Variabel

Pengukuran

Skala

Dependen
Penghindaran
Pajak

Penghindaran
pajak merupakan
upaya wajib pajak
dalam
memanfaatkan
peluang-peluang
yang ada dalam
Undang-Undang
perpajakan,
sehingga dapat

Yita − Yitf
BTD_MPit =
𝑇𝐴𝑖,𝑡−1

Rasio
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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
1
𝑆𝑖,𝑡
= 𝑘1
+ 𝑘2
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
∆𝑆𝑖,𝑡
+ 𝑘3
𝐴𝑖,𝑡−1
+ 𝜀𝑖,𝑡 (2𝑎)

Rasio

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑖.𝑡
1
𝑆𝑖,𝑡
= 𝑘1
+ 𝑘2
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
∆𝑆𝑖,𝑡
+ 𝑘3
𝐴𝑖,𝑡−1
∆𝑆𝑖,𝑡−1
+ 𝑘4
𝐴𝑖,𝑡−1
+ 𝜀𝑖,𝑡 (2𝑏)
𝐷𝐼𝑆𝐸𝑋𝑃𝑖.𝑡
1
𝑆𝑖,𝑡−1
= 𝑘1
+ 𝑘2
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
𝐴𝑖,𝑡−1
+ 𝜀𝑖,𝑡 (2𝑐)

Variabel
Kontrol
Profitabilitas
(ROA)

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 + 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 Rasio
Return on assets
(ROA) merupakan
𝑇𝐴
salah satu
pendekatan yang
dapat
mencerminkan
profitabilitas suatu
perusahaan
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Leverage

Leverage
menggambarkan
tujuan untuk
mengetahui
keputusan
pendanaan yang
dilakukan oleh
perusahaan
tersebut

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡

Size

Ukuran
Logaritma natural dari total asset
perusahaan
atau LnTA
merupakan suatu
pengklasifikasian
sebuah perusahaan
berdasarkan
jumlah aset yang
dimilikinya.
Sumber: Olah Data Penulis, 2018

Rasio

Rasio

3.5 Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) metode,
yaitu:
1. Metode Kepustakaan
Dengan menggunakan metode kepustakaan penulis mengumpulkan berbagai
informasi dan data yang terkait dengan materi penelitian dengan mempelajari
berbagai jurnal dan buku.
2. Metode Dokumentasi
Metode ini digunakan dengan melakukan pengumpulan data yang sudah
tersedia atau terdokumentasi, berupa laporan tahunan perusahaan yang terdaftar
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di BEI tahun 2015 dan 2016 yang dipublikasikan BEI melalui media internet
yaitu www.idx.co.id.
3.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif
Menurut penelitian Mulyani (2014) salah satu pengolahan data dalam penelitian
eksplanatori adalah dengan statistik deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan
keadaan apa adanya dari suatu data. Analisis deskriptif merupakan bidang ilmu
pengetahuan statistika yang mempelajari cara penyusunan dan penyajian data yang
dikumpulkan dalam suatu penelitian (Suliyanto, 2006:174) dalam Mulyani (2014).
3.6.2 Analisis Persamaan Regresi
Model regresi berganda merupakan model regresi dengan lebih dari satu
variabel penjelas (Gujarati, 2006). Disebut sebagai regresi berganda dikarenakan dalam
persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel
independen).
Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji
variabel independen dengan menggunakan variabel dummy pada koneksi politik dan
menggunakan rasio tiga pengukuran manajemen laba rill yaitu diantaranya arus kas
abnormal diskresioner (AbnCFO), biaya produksi abnormal diskresioner (AbnPROD)
dan beban abnormal diskresioner (AbnDISEXP) terhadap variabel dependen
penghindaran pajak yang di proksikan dengan metode BTD. Model yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah:
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Model
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 = Dummy variabel, koneksi politik komisaris independen atau direksi dan
aspek kepemilikan pemerintah pada perusahaan i pada tahun t
AbnCFOi,t = Manajemen laba riil yang diukur dengan arus kas operasi abnormal
diskresioner perusahaan i pada tahun t
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
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3.6.3 Analisis Regresi Data Panel
Menurut Ferdiawan dan Firmansyah (2017) untuk mengestimasi model regresi
dengan data panel, dapat menggunakan model Ordinary Least Square (OLS), Fixed
Effect Model (FEM), atau Random Effect Model (REM). Pemilihan model dalam
penelitian ini dilakukan berdasarkan pada para ahli ekonometrika maupun melalui
pengujian statistik. Pemilihan model menurut pertimbangan ahli ekonometrika
didasarkan pada kriteria pemilihan model (Nachrowi dan Usman, 2006). Pemilihan
model dengan pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan uji chow dan uji
hausmann. Menurut Nachrowi & Usman (2006) dalam analisis data panel digunakan
dua uji, yaitu:
1. Uji Chow
Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan keputusan atas
hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F. Berikut hipotesis yang
digunakan:
Ho = Menggunakan model Common Effect
Ha = Menggunakan model Fixed Effect
Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada cross
section Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada cross section
Chi Square < 0,05.
2. Uji Hausmann
Widarjono (2009) menyatakan uji hausmann dilakukan untuk mengetahui
perubahan struktural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara
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pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis yang digunakan oleh
Widarjono (2009) dalam uji Hausmann adalah:
Ho = Menggunakan model Random Effect
Ha = Menggunakan model Fixed Effect
Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada Cross
Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section
Random < 0,05.
3.6.4 Uji Asumsi Klasik
Data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan ketepatan
model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model
regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji
normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisidas dan uji autokorelasi.
3.6.4.1 Uji Normalitas
Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan
memiliki distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistik parametrik. Uji
normalitas dapat dilakukan dengan uji kolmogorov-smirnov (Widarjono, 2009). Uji
normalitas di dalam penelitian ini didasarkan pada uji kolmogorov-smirnov, dimana
hipotesis yang akan diuji yaitu:
- H0 = Nilai uji berdistribusi normal
- Ha = Nilai uji tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:
- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05
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- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05
3.6.4.2 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) 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
Mulyono (2006) akibat selanjutnya, statistika t cenderung makin kecil atau koefisien
regresi cenderung tidak signifikan berbeda dari nol. Indikator terjadinya
multikolinearitas:
1. 𝑅2 tinggi 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.
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3.6.4.3 Uji Autokorelasi
Mulyono (2006) menyatakan autokorelasi berarti terjadi hubungan antara error
term pada satu observasi dengan error term pada observasi yang lain; akibatnya
variabel terikat pada satu observasi berhubungan dengan observasi yang lain. Sehingga
autokorelasi merupakan korelasi time series. 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 masalah autokorelasi.
Winarno (2011) Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan
melakukan Uji Durbin-Watson. Hipotesis yang akan diuji yaitu:
Ho = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model
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
3.6.4.4 Uji Heteroskesdastisitas
Mulyono (2006) menyatakan heteroskedastisitas berarti varians error term
tidak sama untuk setiap observasi. Dilanjutkan oleh Mulyono (2006) masalah
heteroskedastisitas sering dijumpai dalam data cross section dibanding data time series,
dan hal ini dapat terjadi baik pada regresi dua variabel maupun regresi majemuk.
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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 Uji Hipotesis
3.7.1 Uji Statistik t
Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen
(Ghozali, 2013). Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t, jika nilai
signifikansi dari masing-masing variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka dapat
dikatakan bahwa ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk
arah, jika koefisien (+) maka berpengaruh positif, dan jika tanda koefisien negatif (-)
maka berpengaruh negatif.
Uji keberartian koefisien (βi) dilakukan dengan statistik-t. Hal ini digunakan
untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Adapun
hipotesis dirumuskan sebagai berikut:
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Untuk menguji hipotesis 1, hipotesis 2a, hipotesis 2b dan hipotesis 2c:
Ha: βi ≥ 0
Artinya Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang
diajukan diterima atau dikatakan signifikan, artinya secara parsial variable bebas
berpengaruh signifikan terhadap variable dependen = hipotesis diterima, sementara jika
tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak
atau dikatakan tidak signifikan, artinya secara parsial variable bebas tidak berpengaruh
signifikan terhadap variable dependen = hipotesis ditolak.
Kriteria penolakan H0 untuk hipotesis 1, hipotesis 2a, hipotesis 2b dan hipotesis 2c
yaitu:
T hitung ≥ t-tabel
3.7.2 Uji Determinasi (R2)
Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan
kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan
variabel dependen. Nilai Adjusted R2 akan 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).
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BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan non-BUMN pada tiga
sektor penyumbang PDB terbesar di Indonesia yaitu sektor industri, perdagangan besar
dan eceran serta sektor pertanian, perikanan dan perhutanan yang terdaftar dan telah go
public di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015 – 2016. Dalam penelitian ini,
pemilihan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan kriteria
yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan metode purposive sampling,
maka observasi penelitian ini berjumlah 244 observasi. Berikut merupakan tabel yang
menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini.
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Tabel 4.1
Kriteria Pemilihan Sampel
Kriteria
Jumlah perusahaan non-BUMN pada sektor industri yang terdaftar pada BEI 2015-2016
Data perusahaan yang tidak dipublikasikan
Jumlah bersih perusahaan non-BUMN pada sektor industri yang terdaftar pada BEI
2015-2016
Jumlah perusahaan non-BUMN pada sektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar pada
BEI 2015-2016
Data perusahaan yang tidak dipublikasikan
Jumlah bersih perusahaan non-BUMN pada sektor perdagangan besar dan eceran yang
terdaftar pada BEI 2015-2016
Jumlah perusahaan non-BUMN pada sektor pertanian, Perikanan dan Perhutanan yang terdaftar
pada BEI 2015-2016
Data perusahaan yang tidak dipublikasikan
Jumlah bersih perusahaan non-BUMN pada sektor pertanian, perikanan dan perhutanan
yang terdaftar pada BEI 2015-2016
Total perusahaan yang menjadi sampel penelitian
Jumlah observasi (2 tahun)
Pengurangan Sampel:
Data yang memiliki rugi fiskal
Data yang tidak tersedia pada tahun tersebut

Perusahaan yang melaporkan keuangan dalam bentuk selain rupiah
Outlier

Jumlah
149
(11)
138
75
(6)
69
20
(1)
19
226
452
115
9
69
15

Total pengurangan sampel
Total observasi dalam penelitian
Sumber: Data diolah penulis, 2018

(208)
244

4.2 Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum atas
variabel – variabel independen dan kontrol yang diuji dalam penelitian ini dengan
menunjukkan besarnya nilai rata – rata (mean), nilai tengah (median), nilai maksimum,
nilai minimum, dan standar deviasi, serta jumlah (sum) dari setiap variabel yang diuji.
Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian dengan menggunakkan Eviews9 dengan
jumlah observasi sebanyak sebagai berikut:
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Tabel 4.2
Statistik Deskriptif
BTD_MP

PROD

CFO

DISEXP

ROA

LEVERAGE

SIZE

POLCON

0.012262
0.006547
0.438226
-0.426715
0.072854
0.178573
17.83894

0.298083
0.237751
1.364767
0.001089
0.248718
1.461420
5.728965

0.088118
0.063361
0.744839
0.000219
0.099680
3.382592
19.45230

0.119291
0.083921
0.564045
0.000361
0.108419
1.526271
5.409568

0.093610
0.077270
0.520440
-0.471241
0.104043
0.426124
9.354968

0.514492
0.474123
5.365316
0.042417
0.505909
6.096023
50.80505

28.77688
28.67458
35.64728
24.56831
2.149117
0.744539
3.699843

0.434426
0.000000
1.000000
0.000000
0.496700
0.264580
1.070003

Jarque-Bera
Probability

2239.936
0.000000

162.5675
0.000000

3217.201
0.000000

153.7610
0.000000

417.9715
0.000000

24745.35
0.000000

27.52251
0.000001

40.71649
0.000000

Sum
Sum Sq. Dev.

2.991986
1.289760

72.73224
15.03214

21.50086
2.414454

29.10698
2.856377

22.84080
2.630472

125.5359
62.19438

7021.558
1122.345

106.0000
59.95082

Observations

244

244

244

244

244

244

244

244

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Sumber: Output Eviews Diolah, 2018
1. Variabel dependen dalam penelitian ini berdasarkan Tabel 4.2 adalah penghindaran
pajak yang di proksikan dengan book tax difference (BTD). Penghindaran pajak
memiliki nilai rata – rata (mean) sebesar 0.012262 dan nilai standar deviasi
0.072854. Nilai standar deviasi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mean, yang
berarti menunjukkan data dalam variabel ini terdistribusi dengan tidak baik. Nilai
minimum terdapat pada -0.426715 yaitu pada perusahaan APOL tahun 2015. Nilai
maksimum terdapat pada 0.438226 yaitu pada perusahaan SCMA tahun 2016.
2. Variabel independen dalam penelitian ini berdasarkan Tabel 4.2 adalah koneksi
politik (POLCON) dan manajemen laba rill yang di proksikan dengan AbnCFO,
AbnPROD dan AbnDISEXP. Pada POLCON memiliki nilai mean atau rata-rata
0.434426 dan nilai standar deviasi 0.496700. Nilai standar deviasi lebih tinggi
dibandingkan dengan nilai mean, yang berarti menunjukan dalam variabel ini
terdistribusi dengan tidak baik. Nilai minimum pada variabel ini adalah MARI pada
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tahun 2015, nilai maksimum pada variabel ini adalah SCMA pada tahun 2016. Pada
AbnCFO memiliki nilai mean atau rata-rata 0.088118 dan nilai standar deviasi
0.099680. Nilai standar deviasi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mean, yang
berarti menunjukan dalam variabel ini terdistribusi dengan tidak baik. Pada variabel
ini memiliki nilai minimum 0.000219 pada perusahaan SGRO pada tahun 2015,
nilai maksimum pada variabel ini adalah WSBP pada tahun 2016. Pada AbnPROD
memiliki nilai mean atau rata-rata 0.298083 dan nilai standar deviasi 0.284718.
Nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean, yang berarti
menunjukan dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Pada variabel ini memiliki
nilai minimum 0.001089 pada perusahaan SIDO pada tahun 2015, nilai maksimum
1.364767 pada variabel ini adalah SKBM pada tahun 2016. Pada AbnDISEXP
memiliki nilai mean atau rata-rata 0.119291 dan nilai standar deviasi 0.108419.
Nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean, yang berarti
menunjukan dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Pada variabel ini memiliki
nilai minimum 0.000361 pada perusahaan SMGR pada tahun 2016, nilai maksimum
0.564045 pada variabel ini adalah MKNT pada tahun 2015.
3. Pada penelitian kontrol ini berdasarkan Tabel 4.2 adalah ROA, Leverage dan SIZE.
Pada variabel ROA memiliki nilai rata-rata 0.093610 dan standar deviasi 0.104043
yang menunjukan standar deviasi lebih tinggi dibandingkan rata-rata yang dapat
diartikan bahwa variabel tersebut tidak terdistribusi dengan baik. Nilai minimum
pada variabel ini adalah -0.471241 pada perusahaan APOL tahun 2015, nilai
maksimum pada variabel ini adalah 0.520440 pada perusahaan UNVR pada tahun
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2016. Pada variabel leverage memiliki nilai rata-rata 0.514492 dan standar deviasi
0.505909 yang menunjukan standar deviasi lebih rendah dibandingkan rata-rata
yang dapat diartikan bahwa variabel tersebut terdistribusi dengan baik. Nilai
minimum pada variabel ini adalah 0.042417 pada perusahaan ITTG tahun 2015,
nilai maksimum pada variabel ini adalah 5.365316 pada perusahaan APOL pada
tahun 2016. Pada variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai rata-rata
28.77688 dan standar deviasi 2.149177 yang menunjukan standar deviasi lebih
rendah dibandingkan rata-rata yang dapat diartikan bahwa variabel tersebut
terdistribusi dengan baik. Nilai minimum pada variabel ini adalah 24.568314 pada
perusahaan INTD tahun 2016, nilai maksimum pada variabel ini adalah
35.647275pada perusahaan ASSA pada tahun 2016.
4.3 Penentuan Model Regresi Data Panel
Penentuan model adalah hal yang paling awal dilakukan dalam penelitian.
Penentuan model bertujuan untuk memilih model yang akan digunakkan dari tiga
model yang tersedia. Model tersebut adalah (1) common effect (2) fixed effect (3)
random effect. Langkah pertaman penentuan model regresi yaitu menggunakan Uji
Chow untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan common effect atau
fixed effect. Kemudian yang kedua dilakukan Uji Hausman untuk memilih apakah
model fixed effect atau random effect yang akan digunakan.

4.3.1 Uji Chow
Hasil dari Uji Chow dalam tabel 4.3 adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.3
Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

24.314475
873.308044

d.f.

Prob.

(139,97)
139

0.0000
0.0000

Sumber: Output Eviews Diolah, 2018
Berdasarkan tabel 4.4 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi – square
hasil persamaan model regresi dengan fixed effect adalah 0.0000. Nilai tersebut lebih
kecil dari tingkat signifikansi 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi
menggunakan fixed effect dan dilanjutkan ke Uji Hausman.
4.3.2 Uji Hausman
Hasil dari Uji Hausman dalam Tabel 4.4 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.4
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.

65.569253

7

0.0000

Cross-section random

Sumber: Output Eviews Diolah, 2018
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Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, dapat diketahui nilai probabilitas chi – square
hasil uji hausman pada hasil diatas dengan random effect memiliki nilai 0.0000 yang
dapat diartikan lebih kecil dari tingkat signifikasi 0.05, sehingga dapat disimpulkan
bahwa hasil regresi dalam penelitian ini menggunakkan model fixed effect.
4.4 Uji Asumsi Klasik
Dalam penelitian analisis regresi, agar menenjukan hubungan yang valid dan
tidak bias, maka diperlukan uji asumsi klasik pada model regresi yang akan digunakan.
Suatu model dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi syarat
normalitas, tidak bersifat multikolinieritas, heterokedastisitas, dan tidak bersifat
autokorelasi.
4.4.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi
persamaan terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal
merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis regresi data panel. Hasil
uji normalitas disajikan dalam Gambar 4.1 sebagai berikut:
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Gambar 4.1
Grafik Histogram
70

Series: Standardized Residuals
Sample 2015 2016
Observations 244

60
50
40
30
20
10
0

-0.02

-0.01

0.00

0.01

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.000000
0.000000
0.026196
-0.026196
0.009135
0.000000
3.444728

Jarque-Bera
Probability

2.010796
0.365899

0.02

Sumber: Output Eviews Diolah, 2018
Berdasarkan Gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa residual hasil regresi telah
terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probability yaitu
0.365899. Nilai probabilitas tersebut berada diatas 0,05. Sehingga hasilnya adalah
terima H0 yang artinya data yang akan diteliti telah normal.
4.4.2 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier
antar variabel independen. 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 di atas menunjukkan korelasi antar variabel
kurang dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikolinieritas. Berikut hasil dari uji
multikolinearitas:
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Tabel 4.5
Uji Multikolinearitas
CFO
PROD
DISEXP
POLCON
ROA
LEVERAGE
SIZE

CFO

PROD

DISEXP

POLCON

ROA

LEVERAGE

SIZE

1.000000
0.070453
0.118339
0.115222
0.248752
-0.007865
-0.000881

1.000000
-8.02E-05
-0.018349
0.039425
0.166430
-0.018767

1.000000
-0.005459
0.093105
-0.018628
-0.103142

1.000000
0.105967
0.129737
0.256240

1.000000
-0.343611
0.089009

1.000000
0.127189

1.000000

Sumber: Output Eviews Diolah, 2018
4.4.3 Uji Autokorelasi
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 1.84876 - 2.15124. Hasil pengujian
autokorelasi pada hasil regresi persamaan menunjukkan tidak ditemukan adanya
masalah autokorelasi. Berikut adalah hasil uji autokerlasi:
Tabel 4.6
Uji Autokorelasi
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots

0.572903
0.554573
0.048623
0.550853
391.7985
31.25434
0.000000
.27+.49i

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.012262
0.072854
-3.121299
-2.963640
-3.057803
1.937265

.27-.49i

Sumber: Output Eviews Diolah, 2018
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Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.6 menunjukkan nilai DW-stat sebesar
1.937265 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji autokorelasi ini diterima dan
terbebas dari masalah autokorelasi karena berada pada batas 1.84876 - 2.15124.
4.4.4 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. Pada uji ini akan digunakan dengan uji white untuk membuktikan
bahwa

data

ini

memiliki

sifat

heteroskedastis

Berikut

adalah

hasil

uji

heteroskedastisitas pada Tabel 4.7:
Tabel 4.7
Uji Heteroskedastisitas

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

CFO
DISEXP
LEVERAGE
POLCON
PROD
ROA
SIZE
C

3.09E-28
-2.88E-28
-1.16E-30
-1.47E-28
6.62E-29
7.46E-28
-5.86E-29
5.99E-23

4.34E-28
1.17E-27
2.22E-28
4.00E-28
3.74E-28
6.54E-28
2.31E-28
6.73E-27

0.712588
-0.246804
-0.005217
-0.367150
0.177113
1.141176
-0.253712
8907.226

0.4778
0.8056
0.9958
0.7143
0.8598
0.2566
0.8003
0.0000

Sumber: Output Eviews Diolah, 2018
Hasil uji heterokedastisitas pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa probabilitas
koefisien masing – masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat
disimpulkan bahwa H0 dari uji heterokedastisitas ini diterima. Dengan demikian,
penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
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4.5 Analisis Hasil Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda.
Terdiri 226 perusahaan dengan data penelitian selama 2 (dua) tahun, setiap tahunnya
data yang digunakan merupakan data tahunan. Sehingga terdapat 452 data, namun
setelah dilakukan outlier dan penyesuaian pada kriteria pengambilan sampel pada data
penelitian ini maka data yang digunakan sebanyak 244 data.
Persamaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
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
Analisis hasil dari model regresi pada penelitian ini akan dijelaskan pada Tabel 4.8
yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.8
Hasil Persamaan Regresi
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
Variable
POLCON
CFO
PROD
DISEXP
LEVERAGE
ROA
SIZE
C

Expected Sign

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

+
+
+
+
+
+
+
+

0.013294
0.027832
0.024624
0.033788
0.095457
0.488609
0.026379
-0.861294

0.022938
0.024913
0.021437
0.066870
0.012738
0.037492
0.013253
0.385007

0.579569
1.117144
1.148663
0.505279
7.494011
13.03247
1.990492
-2.237085

Prob.
0.5635
0.2667
0.2535
0.6145
0.0000***
0.0000***
0.0494**
0.0276*
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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

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

Sumber: Output Eviews Diolah, 2018
Berdasarkan hasil regresi model penelitian diatas, maka diperoleh persamaan regresi
linear berganda sebagai berikut:
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
Sehingga dengan hasil persamaan tersebut maka dapat diinterpretasikan dengan
sebagai berikut:
1. Konstanta sebesar -0.861294 memberikan indikasi bahwa jika variabel
independen bernilai konstan, maka book tax difference (BTD) akan mengalami
penurunan sebesar 0.861294.
2. Koefisien regresi untuk koneksi politik (POLCON) sebesar 0.013294. Hal ini
menunjukkan bahwa book tax difference (BTD) akan mengalami kenaikan
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sebesar 0.013294 atau 1,3294% untuk setiap pengukuran koneksi politik dan
sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
3. Koefisien regresi untuk abnormal cash flow operation (AbnCFO) sebesar
0.027832. Hal ini menunjukkan bahwa book tax difference (BTD) akan
mengalami kenaikan sebesar 0.027832 atau 2,7832% untuk setiap pengukuran
abnormal cash flow operation dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi
variabel lain adalah konstan.
4. Koefisien regresi untuk abnormal production (AbnPROD) sebesar 0.024624.
Hal ini menunjukkan bahwa book tax difference (BTD) akan mengalami
kenaikan sebesar 0.024624 atau 2,4624% untuk setiap pengukuran abnormal
production dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah
konstan.
5. Koefisien regresi untuk abnormal diskresioner expense (AbnDISEXP) sebesar
0.033788. Hal ini menunjukkan bahwa book tax difference (BTD) akan
mengalami kenaikan sebesar 0.033788 atau 3,3788% untuk setiap pengukuran
abnormal diskresioner expense dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi
variabel lain adalah konstan.
6. Koefisien regresi untuk leverage (LEV) sebesar 0.095457. Hal ini
menunjukkan bahwa book tax difference (BTD) akan mengalami kenaikan
sebesar 0.095457 atau 9,5457% untuk setiap pengukuran leverage dan
sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
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7. Koefisien regresi untuk leverage (LEV) sebagai variabel kontrol sebesar
0.095457. Hal ini menunjukkan bahwa book tax difference (BTD) akan
mengalami kenaikan sebesar 0.095457 atau 9,5457% untuk setiap pengukuran
leverage dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah
konstan.
8. Koefisien regresi untuk return on asset (ROA) segabai variabel kontrol sebesar
0.488609. Hal ini menunjukkan bahwa book tax difference (BTD) akan
mengalami kenaikan sebesar 0.488609 atau 48,8609% untuk setiap pengukuran
return on asset dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah
konstan.
9. Koefisien regresi untuk ukuran perusahaan (SIZE) segabai variabel kontrol
sebesar 0.026379. Hal ini menunjukkan bahwa book tax difference (BTD) akan
mengalami kenaikan sebesar 0.026379 atau 2,6379% untuk setiap pengukuran
ukuran perusahaan dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain
adalah konstan.
4.5.1 Uji Determinasi (R2)
Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan kemampuan
model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.
Nilai Adjusted R2 akan selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, berarti
semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya
kepada variabel dependen. Adjusted R2 menyatakan proporsi atau persentase dari total
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variasi variabel tak bebas y yang dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas x (Winarno,
2011). Berikut hasil nilai Adjusted R2 dari hasil regresi pada Tabel 4.8:
Dari hasil penelitan dalam Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai adjusted
Rsquare adalah sebesar 0.960611. Berarti variabel bebas dalam penelitian ini mampu
menjelaskan variabel book tax difference (BTD) sebesar 96,0611% di mana selebihnya
yaitu 3,9389% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.
4.5.2 Uji Hipotesis (Uji t)
Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t, jika nilai signifikansi
dari masing-masing variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan
bahwa ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah
ringkasan hasil hipotesis:
4.5.2.1 Variabel Independen
Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: koneksi politik berpengaruh
terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada Tabel 4.8
ditemukan probabilitas POLCON sebesar 0.5635 atau lebih besar dari nilai signifikansi
5%. Hal tersebut menunjukkan koneksi politik (POLCON) tidak berpengaruh positif
terhadap penghindaran pajak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak.
Hipotesis 2 (H2) pada penelitian ini dibagi menjadi tiga pengukuran untuk
mengukur manajemen laba rill yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Yaitu
manajemen laba rill melalui abnormal cash flow operation atau AbnCFO (H2a)
manajemen laba rill melalui abnormal production atau AbnPROD (H2b) dan
manajemen laba rill melalui abnormal diskresionery expense atau AbnDISEXP (H2c).
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Pada Tabel 4.8 menunjukan bahwa ketiga pengukuruan tersebut memiliki nilai
probabilitas 0.2667 untuk H2a, 0.2535 untuk H2b dan 0.6145 untuk H2c. Dapat
dikatakan bahwa ketiga nilai tersebut memiliki nilai diatas 5%. Hal tersebut
menunjukan manajemen laba rill melalui abnormal cash flow operation, abnormal
production dan abnormal diskresionery expense tidak berpengaruh positif terhadap
penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2a, H2b dan H2c ditolak.
4.5.2.2 Variabel Kontrol
Pada penelitian ini, variabel kontrol yang digunakan adalah return on asset
(ROA), leverage (LEV) dan ukuran perusahaan (SIZE). Pada Tabel 4.8 menunjukan
bahwa ROA memiliki nilai 0.0000 yang dapat diartikan bahwa return on asset
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada variabel LEV
memiliki nilai 0.0000 yang dapat diartikan bahwa leverage memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada variabel SIZE memiliki nilai 0.0494
yang dapat diartikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap penghindaran pajak.
4.5.3 Analisis Hasil
4.5.3.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4.8 diperoleh bahwa koneksi politik
tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukan bahwa ada
atau tidaknya koneksi politik pada perusahaan tersebut tidak akan mempengaruhi
perusahaan untuk menghindarkan pajak, begitu juga sebaliknya. Hal ini mendukung
pada penelitian yang dilakukan oleh Rumiyati (2016) dan Marfu’ah (2015) bahwa
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koneksi politik tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini
bertentangan pada penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2014), Prasetyo (2017) dan
Ferdiawan dan Firmansyah (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena 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.
4.5.3.2 Pengaruh Manajemen Laba Rill terhadap Penghindaran Pajak
Berdasarkan hasil estimasi Tabel 4.8 diperoleh bahwa ketiga proksi yang
digunakan untuk mengukur manajemen laba rill tidak berpengaruh signifikan terhadap
penghindaran pajak. Pada pengukuran melalui AbnCFO menghasilkan bahwa tidak ada
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pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan
manipulasi penjualan yang menaikan atau menurunkan arus kas operasi tidak
berdampak atau berpengaruh 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 menunjukan bahwa kegiatan untuk
melebihkan atau menurunkan beban produksi tidak akan mempengaruhi penghindaran
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yang dilakukan oleh perusahaan. 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 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 menunjukan bahwa kegiatan
untuk melakukan menaikan atau menurunkan beban diskresioner tidak akan
berpengaruh terhadap kegiatan 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 komponenkomponen yang terdiri dari biaya riset dan pengembangan, beban penjualan, serta
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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.
4.5.3.3 Pengaruh

ROA,

Leverage

dan

Ukuran

Perusahaan

terhadap

Penghindaran Pajak
Pada pengukuran ketiga variabel diatas merupakan variabel kontrol yang diteliti
pada penelitian ini. Pada Tabel 4.8 menunjukan bahwa ketiga variabel kontrol tersebut
memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada return on asset
(ROA) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang berarti dibawah nilai signifikan
yaitu 0.05 atau 5%. Hal tersebut menjelaskan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap
aktivitas penghindaran pajak. Pada variabel Leverage (LEV) memiliki nilai
probabilitas 0.0000 yang berarti dibawah nilai signifikan yaitu 0.05 atau 5%. Hal
tersebut menjelaskan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap aktivitas
penghindaran pajak. Pada variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai
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probabilitas sebesar 0.0494 yang berarti dibawah nilai signifikan yaitu 0.05 atau 5%.
Hal tersebut menjelaskan bahwa SIZE berpengaruh positif terhadap aktivitas
penghindaran pajak.
4.6 Implikasi Manajerial
Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sektor-sektor nonBUMN yang berkontribusi dalam penyumbangan PDB paling tinggi di Indonesia.
Diketahui bahwa rata-rata pada perusahaan yang menjadi objek penelitian ada sekitar
43% yang melakukan koneksi politik. Setelah itu hampir seluruh pengukuran
manajemen laba rill mempunyai rata-rata dibawah 30%. Dengan adanya rata-rata
tersebut 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.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
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.
5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran
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
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penelitian yang lebih luas yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa
Efek Indonesia.
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
Lampiran I Tabel Perusahaan Sampel
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

CODE
AGII
AISA
AKPI
ALDO
AMIN
APLI
APOL
ASSA
BAJA
BIMA
BTON
BUDI
CEKA
CINT
DLTA
DPNS
DVLA
EKAD
EMTK
ETWA
FASW
GDST
GGRM
HMSP
ICBP
IMPC
INAF
INAI
INCI
INDF
ISSP
JKSW
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

JTPE
KAEF
KBLV
KBRI
KDSI
KICI
KLBF
KRAH
LINK
LION
LMPI
LMSH
LPLI
MARI
MERK
MYOR
PICO
PYFA
RICY
RMBA
ROTI
SCMA
SCPI
SIDO
SKBM
SKLT
SPMA
SRSN
SSTM
STTP
TIRT
TMPO
TRIS
TSPC
ULTJ
UNIT
VIVA
ACES
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

AKRA
AMRT
APII
ASII
AUTO
BMSR
BOGA
BOLT
CARS
CENT
CMPP
CSAP
ECII
EPMT
ERAA
GJTL
GOLD
HERO
INDS
INTD
ITTG
JKON
KOIN
KONI
LPIN
LTLS
MDRN
MICE
MIDI
MKNT
MPPA
NIPS
RALS
RANC
SDPC
SMSM
TELE
TGKA
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109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

TIRA
TURI
UNTR
WAPO
WICO
AALI
BISI
BWPT
CPRO
DSFI
LSIP
PALM
SGRO
SIMP
SMAR
SSMS
TBLA
ADES
CPIN
INTP
JPFA
KINO
MAIN
MBTO
MRAT
SIPD
SMBR
SMCB
SMGR
UNVR
WSBP
WTON

Sumber: hasil olahan penulis
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Lampiran II Hasil Olah Data dengan Eviews 9.0
Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

24.314475
873.308044

d.f.

Prob.

(139,97)
139

0.0000
0.0000

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

Chi-Sq. Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

65.569253

7

0.0000

Cross-section random

Statistik Deskriptif
BTD_MP

PROD

CFO

DISEXP

ROA

LEVERAGE

SIZE

POLCON

0.012262
0.006547
0.438226
-0.426715
0.072854
0.178573
17.83894

0.298083
0.237751
1.364767
0.001089
0.248718
1.461420
5.728965

0.088118
0.063361
0.744839
0.000219
0.099680
3.382592
19.45230

0.119291
0.083921
0.564045
0.000361
0.108419
1.526271
5.409568

0.093610
0.077270
0.520440
-0.471241
0.104043
0.426124
9.354968

0.514492
0.474123
5.365316
0.042417
0.505909
6.096023
50.80505

28.77688
28.67458
35.64728
24.56831
2.149117
0.744539
3.699843

0.434426
0.000000
1.000000
0.000000
0.496700
0.264580
1.070003

Jarque-Bera
Probability

2239.936
0.000000

162.5675
0.000000

3217.201
0.000000

153.7610
0.000000

417.9715
0.000000

24745.35
0.000000

27.52251
0.000001

40.71649
0.000000

Sum
Sum Sq. Dev.

2.991986
1.289760

72.73224
15.03214

21.50086
2.414454

29.10698
2.856377

22.84080
2.630472

125.5359
62.19438

7021.558
1122.345

106.0000
59.95082

Observations

244

244

244

244

244

244

244

244

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
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Uji Normalitas
70

Series: Standardized Residuals
Sample 2015 2016
Observations 244

60
50
40
30
20
10
0

-0.02

-0.01

0.00

0.01

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.000000
0.000000
0.026196
-0.026196
0.009135
0.000000
3.444728

Jarque-Bera
Probability

2.010796
0.365899

0.02

Uji Multikolinearitas

CFO
PROD
DISEXP
POLCON
ROA
LEVERAGE
SIZE

CFO

PROD

DISEXP

POLCON

ROA

LEVERAGE

SIZE

1.000000
0.070453
0.118339
0.115222
0.248752
-0.007865
-0.000881

1.000000
-8.02E-05
-0.018349
0.039425
0.166430
-0.018767

1.000000
-0.005459
0.093105
-0.018628
-0.103142

1.000000
0.105967
0.129737
0.256240

1.000000
-0.343611
0.089009

1.000000
0.127189

1.000000

Uji Autokorelasi
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots

0.572903
0.554573
0.048623
0.550853
391.7985
31.25434
0.000000
.27+.49i

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.012262
0.072854
-3.121299
-2.963640
-3.057803
1.937265

.27-.49i
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Uji Heterokedastisitas
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

CFO
DISEXP
LEVERAGE
POLCON
PROD
ROA
SIZE
C

3.09E-28
-2.88E-28
-1.16E-30
-1.47E-28
6.62E-29
7.46E-28
-5.86E-29
5.99E-23

4.34E-28
1.17E-27
2.22E-28
4.00E-28
3.74E-28
6.54E-28
2.31E-28
6.73E-27

0.712588
-0.246804
-0.005217
-0.367150
0.177113
1.141176
-0.253712
8907.226

0.4778
0.8056
0.9958
0.7143
0.8598
0.2566
0.8003
0.0000

Hasil Persamaan Regresi
Variable
POLCON
CFO
PROD
DISEXP
LEVERAGE
ROA
SIZE
C

Expected Sign

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

+
+
+
+
+
+
+
+

0.013294
0.027832
0.024624
0.033788
0.095457
0.488609
0.026379
-0.861294

0.022938
0.024913
0.021437
0.066870
0.012738
0.037492
0.013253
0.385007

0.579569
1.117144
1.148663
0.505279
7.494011
13.03247
1.990492
-2.237085

Prob.
0.5635
0.2667
0.2535
0.6145
0.0000***
0.0000***
0.0494**
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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Curriculum Vitae

I. DATA PRIBADI
Nama Lengkap
Tempat, Tanggal lahir
Agama
Alamat rumah

Nomer telepon/handphone
Email

: Aryton Ferdian Putra
: Ciputat, 27 Mei 1996
: Islam
: Perumahan Bukit
Sawangan Indah Blok B13/10 RT 11 RW05 Kota
Depok
: 082298426469
: aritonferdian@ymail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN
2.1. Pendidikan Formal:
No

Nama Sekolah

1
2

SDN 01 Bojong Sari
SMP Madrasah Pembangunan

3

SMA Negeri 1 Tanggerang Selatan

Kota/Provinsi

Tahun Lulus

Rata-rata
Nilai Ijazah

Depok/Jawa Barat
Jakarta Selatan/DKI
Jakarta
Tanggerang
Selatan/Banten

2008
2011

7.48
7.56

2014

8.21

2.2. Informasi Program S-1 Yang Sedang dijalani
No
1
2

Item
Tahun masuk Kuliah
Jurusan/konsentrasi
Jumlah SKS yang telah lulus saat ini

Keterangan
2014
Akuntansi
109 sks
Indonesia Banking School
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3.
IPK
4.
Kegiatan Magang yang Telah dijalani:
4.1. Magang Bank Indonesia
4.2. Magang selain Bank Indonesia

3.43
Bank Indonesia Malang, 16 Januari 2017
– 27 Januari 2017
 Bank Mandiri Area Tebet
Soepomo (Agustus 2017- Januari
2018)
 Relawan Pajak (Maret 2018)

2.3. RIWAYAT ORGANISASI
No

Tahun

1

2011

2

2017

Nama Organisasi

KarangTaruna Perum Bukit
Sawangan Indah
Badan Eksekutif Mahasiswa

Nama, tempat
kegiatan

Periode
tahun/bulan

Perumahan Bukit
Sawangan Indah
STIE IBS

2011/2013
2016/2017

Posisi
(Pengurus
atau
Anggota)
Kesejahteraan
Masyarakat
Kepala Biro
Sosial

Demikian Curriculum Vitae ini kami buat dengan sebenarnya dan digunakan untuk
seperlunya.
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