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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif manajerial, efektivitas
komisaris indeenden dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Populasi dari
penelitian in adalah perusahaan pada sektor property, real estate dan konstruksi
bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Sampel
pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan terdapat 119
perusahaan yang masuk kedalam kriteria. Variable bebas pada penelitian ini adalah
Insentif Manajerial yang diproksikan dengan INSTIF, Efektivitas Komisaris
Independen yang diproksikan dengan INDP dan Komite Audit yang diproksikan
dengan KOMITE. Variable terikat dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak
dengan proksi menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). Penelitian ini
menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Bursa Efek Indonesia. Hasil dari
penelitian menunjukkan bahwa Insentif Manajerial (INSTIF), Efektivitas
Komisaris Independen (INDP) dan Komite Audit (KOMITE) tidak berpengaruh
terhdap penghindaran pajak (CETR).
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Insentif Manajerial, Efektivitas
Komisaris Independen, Komite Audit, Penghindaran Pajak, Effective Tax Rate.
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of managerial incentive, the
effectiveness of independent commissioners and the audit committeenon tax
avoidance. The population of this research are companies in the property
sector, real estate and building construction listed on the Indonesia Stock
Exchange in 2013-2017. The sample in this study uses purposive sampling
method and there are 119 companies that fall into the criteria. The
independen variables in this study are Managerial Incentives proxied by
INSTIF, Effectiveness of Independent Commisioners proxied by INDP and
Audit Committee prixoed by KOMITE. The dependent variable in this study
is Tax Avoidance with proxy using Cash Effective Tax Rate (CETR). This
study uses secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange.
The result of the study show that Managerial Incentive (INSTIF) ,
Effectiveness Commissioners (INDP) and Audit Committee (KOMITE)
have no effect on Tax Avoidance (CETR).

Keywords:

Good

Corporate

Governance,

Managerial

Incentive,

Effectiveness of Independent Commissioners, Audit Committee, Tax
Avoidance, Effective Tax Rate.
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Saat ini pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara sebagai
komponen utama dalam pembiayaan pembangunan. Sebagaimana yang
dijelaskan pada pasal satu (1) ayat satu (1) dalam undang-undang nomor 6
“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak berperan
sangat penting pada suatu negara di dalam perkembangan ekonomi. Besar
kecilnya pemungutan pajak dalam suatu negara dapat ditentukan berdasarkan
tingkat pendapatan warga negara tersebut.
Terlepas dari hal tersebut kita dapat melihat bahwa masih adanya
masyarakat atau badan yang tidak membayar pajak terhadap penghasilan dan
fasilitas yang sudah dinikmatinya. Seperti yang telah dijelaskan oleh sumber
www.infobanknews.com bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat atau
perusahaan untuk membayar pajak, sehingga pajak indonesia lebih rendah
dari negara tetangga lainnya. Berdasarkan data pada tahun 2012 sampai 2014
rasio pajak Indonesia hanya 11,9%, sedangkan Singapura 14%, Filipina
12,9%, Thailand 16,5%, dan Malaysia 16,1%. Hal ini menunjukan bahwa
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masih banyak perusahaan yang masih melakukan penghindaran pajak di
Indonesia untuk meningkatkan keuntungan masing-masing perusahaan itu
sendiri
Perusahaan wajib pajak selalu berupaya untuk membayar pajak sekecil
mungkin karena pajak sangat berpengaruh terhadap laba perusahaan,
sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin karena pajak
merupakan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai kegiatan
penyelenggara pemerintahan (Darmawan dan Sukarta, 2014). Berdasarkan
Direktorat Jendaral Pajak menyebutkan bahwa kontribusi wajib pajak pada
tahun 2016 dalam sektor property, real estate dan konstruksi bangunan
menurun paling tajam dibandingkan dengan sektor lainnya. Penerimaan dari
wajib pajak pada sektor property, real estate dan konstruksi bangunan
mencapai Rp 11,03 triliun ditahun 2015, lalu turun 41 persen menjadi hanya
Rp 6,25 triliun ditahun 2016. Sementara dari wajib pajak pada sektor lainnya
hanya turun 4 persen dari Rp 13,74 triliun menjadi Rp 13,2 persen (Sumber:
www.katadata.co.id). Oleh karena itu sektor property, real estate dan
konstruksi bangunan menjadi perhatian pemerintah dalam memperoleh
penerimaan pajak.
Penghindaran pajak merupakan salah satu cara perusahaan untuk
meminimalisasi beban pajak secara legal, karena tidak melanggar peraturan
perpajakan dan masih dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku
(Darmawan dan Sukarta, 2014). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
penghindaran pajak, salah satunya adalah good corporate governance. Isu
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good corporate governance mulai berkembang sejak terjadinya kejadian
1998, ketika Indonesia mengalami krisis moneter yang berkepanjangan.
Banyak pihak yang menyatakan bahwa pemulihan krisis monter tersebut
sangat lambat karena lemahnya sistem Good Corporate Governance yang
diterapkan oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Mulai sejak saat itu pihak
investor dan pemerintah mulai memberikan perhatian khusus dalam
penerapan sistem good corporate governance (Annisa dan Lulus, 2012)
Pemerintah mewajibkan setiap perusahaan go public untuk
menerapkan tata kelola perusahaannya, sejalan dengan penelitian Wibawa et
al. (2016) bahwa Good Corporate Governance sangat berkaitan dengan
pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakan di setiap perusahaan.
Surjadi dan Tobing (2016) menjelaskan bahwa pelaksanaan corporate
governance diperlukan untuk memenuhi kepercayaan masyarakat dan dunia
internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia bisnis agar dapat berkembang
dengan baik dan sehat. Praktik corporate governance dapat meningkatkan
nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan perusahaan,
mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusankeputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan dapat meningkatkan
kepercayaan

investor.

Corporate

governance

bertujuan

untuk

meminimumkan konflik yang muncul apabila target yang dicapai manajer
perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham.
Menurut Fadhilah (2014) dalam pengawasan corporate governance
itu terdiri dari dua mekanisme yaitu internal dan eksternal. Dalam mekanisme
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internal perusahaan dapat di kendalikan dengan menggunakan struktur
internal seperti pertemuan dengan board of director, efektivitas komisaris
independen, rapat umum pemegang saham dan komposisi dewan direksi.
Sedangkan dalam mekanisme eksternal perusahaan dapat dikendalikan
dengan menggunakan struktur kepemilikan dan pengendalian pasar. Pada
penelitian ini, akan lebih difokuskan pada komite audit dan efektivitas
komisaris independen.
Komite audit bertanggung jawab dalam corporate governance untuk
memastikan bahwa perusahaan yang telah berjalan sesuai dengan undangundang yang berlaku, memiliki etika dalam melaksanakan usahanya,
melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan
dan kecuarangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan agar tidak
terjadinya asimetri informasi (Diantari dan Ulupui, 2016). Semakin banyak
pengawasan yang dilakukan terhadap suatu manajemen perusahaan maka
akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif
(Hanum dan Zulaikha, 2013). Berdasarkan hal tersebut komite audit dapat
meminimalisir terjadinya praktik tax avoidance dalam perusahaan karena
komite audit memiliki wewenang untuk dapat mencegah segala perilaku atau
tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan.
BEI mewajibkan semua emiten membentuk komite audit sebagai pengawas
dan pembuat laporan keuangan yang diketahui oleh dewan komisaris sesuai
dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1997 pasal 7 tentang
perseroan terbatas bahwa komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi.
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Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi kebijakan direksi
dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU
No. 4 tahun 2007). Menurut Fadhilah (2014) Komisaris terdiri dari dua
komisaris yaitu independen dan non-independen. Komisaris independen tidak
berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen berasal
dari pihak yang terafiliasi. Dalam pembentukan komisaris independen ini
dimotivasi oleh keinginan untuk memberi perlindungan yang lebih hakiki
terhadap pemegang saham minoritas dalam PT terbuka, di mana mereka pada
umumnya adalah investor-investor yang sebelumnya terjadi crash pasar
modal di Indonesia paska krisis keuangan dan moneter, telah menderita
kerugian yang substansial akibat tindakan-tindakan destruktif yang dilakukan
direksi atau komisaris yang terafiliasi, atau di bawah kendali pemegang
saham mayoritas (Surjadi dan Tobing, 2016). Komisaris independen dalam
perusahaan juga dapat menjadi petunjuk dan arahan untuk mengalola suatu
perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk
dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang akan dibayarkan
perusahaan.
Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak
selain corporate governance adalah insentif menejerial. Insentif manajerial
itu merupakan pengalihan biaya perusahaan yang dilakukan oleh manajer
untuk kepentingan pribadinya untuk mencari keuangan dari pendapatan
perusahaan yang harusnya di catat di laporan keuangan. Akan tetapi ada
insentif manajerial yang sengaja dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk
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imbalan kepada manajer yang telah melakukan penghindaran pajak. Insentif
manajerial berpengaruh juga dengan corporate governance karena apabila
corporate governance itu bagus maka kemungkinan manajer melakukan
perbuatan tersebut rendah, namun apabila corporate governance itu tidak
bagus maka banyak manajer yang melakukan perbuatan tersebut. Armstrong
et al (2015).

Insentif manajerial dapat menggunakan CEO pay for

performance sensitivity untuk mengukur insentif manajerial yang disediakan
oleh saham dan sensitivitas kekayaan CEO terhadap volatilitas saham yang
dikembalikan untuk mengukur insentif manajerial yang disediakan oleh opsi
saham. Yang dimaksud dengan volatilitas itu adalah perubahan harga saham
(naik atau turun) jika harga saham selalu berubah maka tingkat volatilitas itu
tinggu sedangkan volatilitas dapat dikatakan rendah apabila harga saham
jarang berubah atau konstan.
Penelitian ini menarik diteliti karena banyak kasus penghindaran
pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan yang
terdaftar di BEI maupun yang tidak terdaftar. Menurut penelitian terdahulu
yang diteliti oleh Sari (2014) yang menunjukkan bahwa efektivitas komisaris
independen dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran
pajak. Hasil penelitian Fadhilah (2014) menunjukan bahwa efektivitas
komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran
pajak dan komite audit audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran
pajak. Berbeda dengan hasil yang diperoleh Diantari dan Ulupui (2016)
menunjukkan bahwa efektivitas komisaris independen dan komite audit
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berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan
sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Penelitian yang dilakukan Hanum dan Zulaikha (2013) menunjukkan bahwa
efektivitas komisaris indeoenden dan komite audit tidak berpengaruh
signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian penelitia Armstrong et al
(2015) menunjukkan bahwa insentif ekuitas dengan tingkat resiko yang tinggi
dapat berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan memiliki potensi
untuk memotivasi manajer dalam penghindaran pajak.
Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang telah
diteliti oleh Diantari dan Ulupui (2016) yang meneliti pengaruh komisaris
independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak
perusahaan dengan menggunakan sampel 44 perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI periode 2012-2014. Perbedaan penelitian yang akan penulis
teliti dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dan sampel penelitian.
Penulis akan melakukan penelitian dengan menambahkan variabel
independen berupa insentif manajerial, efektivitas dewan komisaris dan
variabel kontrol yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage
perusahaan sebagai modifikasi dari penelitian sebelumnya. Peneliti juga akan
menggunakan sampel perusahaan property, real estate dan konstruksi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pembeda dari penelitian yang
sudah ada.
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran
wajib pajak bahwa pajak merupakan sebuah kewajiban bukan ancaman
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kerugian sehingga dapat mengurangi adanya penghindaran pajak (tax
avoidance).

1.2 Rumusan Masalah
Menurut uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Apakah pengawasan komite audit berpengaruh positif atau negatif
terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah efektivitas komisaris independen berpengaruh positif atau
negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah insentif manajerial berpengaruh terhadap positif atau negatif
penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Menguji pengaruh pengawasan komite audit terhadap penghindaran
pajak perusahaan.
2. Menguji

pengaruh

efektivitas

komisaris

independen

terhadap

penghindaran pajak perusahaan.
3. Menguji pengaruh insentif manajerial terhadap penghindaran pajak
perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian
1. Bagi Akademis.
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk
melakukan penelitian yang berkaitan dengan GCG sehingga dapat oleh
para akademisi di bidang-bidang terkait dalam melakukan penelitian
selanjutnya.
2. Bagi Perusahaan.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam
melakukan penghindaran pajak yang lebih efisien sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat lebih
efisien yang terdapat pada masalah pajak perusahaan di masa yang akan
datang.
3. Bagi Investor
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada para
investor

untuk menanamkan sahamnya. Sehingga investor dapat

mengetahui tingkat kesehatan perusahaan dan investor dapat lebih
berhati-hati untuk menanamkan saham pada perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika dibuat untuk memberikan gambaran secara garis besar
mengenai struktur penulisan yang terdiri beberapa bab. Sistematika penulisan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
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Dalam bab ini dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar
belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta
sistematika penulisan.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan tentang teori yang menjadi landasan dalam penelitian,
konsep yang terkait dengan variabel penelitian, beberapa penelitian dengan
tema serupa yang telah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran, dan
hipotesis penelitian.
BAB 3 METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan variabel penelitian yang digunakan, definisi
operasional dari masing-masing variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis
dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, serta
metode analisis dalam melakukan penelitian.
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BAB II

Landasan Teori
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Agency Theory
Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak
dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan
dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara
prinsipal dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu
bertindak atas kepentingan mereka sendiri (Jensen dan Meckling, 1976).
Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil
keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan.
Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi
keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Dalam
teori keagenan juga terdapat asimetri antara manajer sebagai pihak agen dan
pemilik sebagai principal. Manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab
untuk mengoptimalkan pemilik dan manajemen memperoleh imbalan berupa
kompensasi yang dberikan oleh pemilik atau principal (Hanum dan Zulaikha,
2013).

2.1.2 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkannya
melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui
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penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan
cara yang yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.
Penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan wajib
pajak dengan melakukan pembayaran pajak serendah mungkin dengan
memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan
(Brian dan Martani, 2014)
Penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal adalah tax evasion atau
dapat juga dianggap penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran pajak
yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Menurut Annisa dan Lulus (2012), perbedaan tax avoidance dan tax evasion
adalah bahwa tax evasion adalah ilegal, yang terdiri dari pelanggaran yang
disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan
kewajiban pajak. Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang tidak
ilegal, yaitu tindakan mengambil keuntungan pada kesempatan yang ada dalam
peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak.
Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan
secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku dimana metode dan tekhnik yang digunakan
cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang
– undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak
terhutang (Pohan, 2011).
Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak
(tax avoidance) pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak
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perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undangundang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidap dapat dianggap
ilegal.

2.1.3 Insentif Manajerial
Menurut para ahli dalam penelitian (Veronica et al. 2018) mengemukakan
bahwa Insentif dalam arti sempit adalah suatu tambahan pembayaran
disamping gaji/ upah. Insentif diterima manajer karena prestasi kerja yang
melebihi standar kerja yang telah ditetapkan baik itu berupa jangka panjang
(opsi saham) maupun jangka pendek (bonus) di samping gaji pokoknya.
Opsi saham adalah salah satu bentuk insentif karena dapat memicu
karyawan untuk meningkatkan kinerjanya karena manajer berinvestasi
diperusahaan tempat mereka bekerja dan memiliki kepemilikan saham,
sehingga tingkat produktivitas akan meningkat sesuai dengan apa yang
perusahaan harapkan (Kartikasari dan Astika, 2015).
Dalam berinvesatasi terdapat resiko yang harus diterima oleh manajer
selaku investor. Resiko tersebut terdiri dari resiko sistematik dan unsistematik.
Resiko sistematik yaitu merupakan resiko pasar bersifat umum yang tidak
dapat dihindari oleh investor dan disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi
harga saham secara serentak. Sedangkan resiko unsistematik merupakan resiko
yang bersifat umum, akan tetapi resiko ini dapat diminimalisir dengan suatu
diversifikasi (Mahfud, 2015).
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2.1.4 Corporate Governance
Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan
bahwa peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja
manajeman terhadap pemegang agar perusahaan dapat lebih terarah dalam
mencapai sasaran manajemen (Pratama et al, 2017). Kinerja perusahaan
tergantung dari pekerjaan corporate governance, keputusan – keputusan dari
corporate governance mempengaruhi hasil kinerja perusahaan termasuk ketika
perusahaan mengalami kerugian ataupun keuntungan. Corporate governance
memiliki peran penting dalam perusahaan untuk mendorong pertumbuhan dan
stabilitas ekonomi. Selain itu corporate governance juga mendorong upaya
pemerintah untuk menegakkan good governance di Indonesia dalam rangka
menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa (Komite Nasional
Kebijakan Governance, (2006).
Indonesia mengartikan corporate governance di dalam keputusan menteri
badan usaha milik Negara No.KEP.117/M-MBU/2002 yang menjelaskan bila
corporate governance merupakan suatu proses dari sebuah struktur yang
digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan
akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam
jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder namun
tetap di bawah perundang – undangan.
1. Prinsip-prinsip Corporate Governance
Corporate governance merupakan suatu sistem yang dibentuk dengan
tujuan membawa perusahaan dalam pengeloaan yang baik. Corporate
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governance dapat dikatakan baik bila pengelolaannya telah berjalan di bawah
hukum yang berlaku. Corporate governance yang melakukan pengelolaan
perusahaan di bawah hukum yang berlaku akan selalu berada di jalur prinsip –
prinsip corporate governance. Komite Nasional Kebijakan Governance (2006)
terdapat lima asas dari Corporate Governance, yaitu:
1. Transparansi
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus
mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting
untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku
kepentingan lainnya.
2. Akuntabilitas
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur
dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas
merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan.
3. Responsibilitas
Perusahaan

harus

mematuhi

peraturan

perundang-undangan

serta

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
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dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen.
4. Independensi
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara
independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran
Dalam

melaksanakan

kegiatannya,

perusahaan

harus

senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
2. Manfaat Corporate Governanace
Forum Corporate Governance Indonesia menyebutkan bahwa terdapat
empat manfaat dari corporate governance, yaitu:
1. Meningkatkan

kinerja

perusahaan

melalui

terciptanya

proses

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi
perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah
sehingga meningkatkan corporate value.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan saham di
Indonesia
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena
sekaligus akan meningkatkan shareholder’s value dan dividen.
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Dalam penelitian ini corporate governance diproksikan menjadi tiga variabel,
yaitu: ukuran dewan komisaris dan efektivitas komisaris independen. Ukuran
dewan komisaris dan efektivitas komisaris independen digunakan karena
sesuai dengan variabel independen penghindaran pajak yang diproksikan
dengan tarif pajak efektif. Komisaris dan komisaris independen merupakan
bagian dari tata kelola perusahaan yang berhubungan langsung dengan
kebijakan di dalam perusahan termasuk kebijakan dalam penghindaran pajak.

2.1.6 Efektivitas Dewan Komisaris
Menurut penjelasan pada pasal 120 ayat 2 undang-undang nomor 40 tahun
2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) komisaris independen yang ada dalam
pedoman tata kelola perseroan yang baik (code of good corporate governance)
adalah “komisaris dari pihak luar”.

Komisaris independen juga dapat

didefinisikan sebagai seseorang yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham,
anggota direksi perseroan atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai
direktur pada perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Fadhilah,
2014). Dewan komisaris ini berperan penting dalam perusahaan sebagai
pengawasan dan menentukan strategi dalam jangka panjang maupun jangka
pendek untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan tanpa perlu melanggar
hukum yang terkait dalam penentuan strategi perpajakan (Hanum dan
Zulaikha, 2013).
Sesuai ketetapan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor
33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan
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publik untuk menjadi komisaris independen harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau
mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam
waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali
sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada
periode berikutnya;
b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada
emiten atau perusahaan publik tersebut;
c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan
publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang
saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan
d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak
langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan
publik tersebut.

2.1.5 Komite Audit
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015
tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit dalam pasal
1 ayat 1 mengatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan
bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan
tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
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Berdasarkan penelitian Kusumaningtyas dan Farida (2015) menyatakan peran
komite audit sebagai komite penunjang tugas dewan komisaris adalah
membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:
a. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum
b. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik
c. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai
dengan standar audit yang berlaku
d. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
Sesuai dengan surat yang telah ditetepkan oleh bapepam dalam Kep29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite
audit, komite audit mempunya tugas dan tanggung jawab, yaitu:
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan
perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi
keuangan lainnya;
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan
perusahaan;
c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor
internal;
d. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi
perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi;
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e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas
pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
Jika tugas dan tanggung jawab komite audit dapat berjalan dengan baik, maka
penerapan dengan menggunakan prinsip GCG akan terwujud pada masingmasing perusahaan. Sehingga kepentingan pemegang saham akan selalu
dipenuhi oleh perusahaan.

2.1.7 Leverage
Pada penelitian (Putri, 2018) menjelaskan bahwa leverage adalah rasio yang
dapat menghubungkan antara dana yang berasal dari pemilik perusahaan
dengan dana yang berasal dari kreditur dan dapat dijadikan indikator dalam
efisiensi kegiatan bisnis perusahaan. Menurut (Ludijanto et al, 2014) analisis
leverage sangat penting sebab analisis leverage berperan dalam upaya
meningkatkan kinerja keuangan karena dengan adanya analisis tersebut
perusahaan-perusahaan yang memperoleh dana dengan berhutang dapat
mengetahui pengaruh pinjaman yang diambil perusahaan terhadap peningkatan
kinerja keuangan perusahaan. Utang yang mengakibatkan munculnya beban
bunga dapat mengakibatkan terjadinya pengurangan laba kena pajak,
sedangkan dividen yang berasal dari laba yang ditahan tidak dapat menjadi
pengurangan laba. Beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak dalah
beban bunga yang akibat adanya pinjaman dana pihak ketiga atau kreditur yang
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tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, hal itu diatur dalam UU No.36
Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat.

2.1.8 Profitabilitas
Hidayati dan Darmawati (2015) menjelaskan bahwa profitabilitas
merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam dunia bisnis
yang dapat ditentukan oleh faktor internal, yaitu kemampuan manajemen,
kompetensi karyawan dan sistem reward dan faktor eksternal, yaitu struktur
pasar. Profitabilitas pada penelitian ini menggunakan rasio ROA (Return on
Asset) yang menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan
dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat rasio
ROA maka semakin tinggi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk
memperoleh laba bersih (Darmawan et al, 2014)

2.1.9 Size
Yulianti (2011) menyatakan bahwa size atau ukuran perusahaan dapat
berpengaruh pada kebijakan hutang perusahaan. Perusahaan yang besar dan
memiliki reputasi yang tinggi di pasar cenderung lebih banyak menggunakan
hutangnya sebagai sumber pendanaan perusahaan tersebut. Machfoedz (2006)
menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat
mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut
berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar
saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan
umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (large firm),
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perusahaan menengah (medium firm), dan perusahaan kecil (small firm).
Perusahaan yang memilik total asset yang besar cenderung lebih memiliki
prospek yang bagus dalam jangka waktu yang panjang karena mampu
mengahasilkan laba yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang
memiliki total asset yang rendah.
Semakin besar total asset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar
pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan tersebut
semakin banyak pula transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
Dengan hal itu perusahaan akan menggunakan celah celah yang ada untuk
melakukan penghindaran pajak dari setiap transaksi (Rego, 2003).

2.2 Literatur Review
Tabel 2.1.

NO. Nama dan
Tahun

Tujuan Penelitian

1.

Tujuan dari
penelitian ini
adalah untuk
mengetahui
pengaruh komite
audit, proporsi
komisaris
independen, dan
proporsi
kepemilikan
institusional
terhadap tax
avoidance dengan

Putu Rista
Diantari dan
IGK Agung
Ulupui (2016)

Variabel Independen

Hasil Penelitian

Independen

Dependen

Komite
Audit,
Proporsi
Komisaris
Independen,
Proporsi
Kepemilikan
Institusional,
dan Ukuran
Perusahaan

Tax Avoidance Berdasarkan hasil
penelitian, maka dapat
disimpulkan bahwa
komite audit
berpengaruh negatif
terhadap tax
avoidance. Proporsi
komisaris independen
berpengaruh negatif
terhadap tax
avoidance. Proporsi
kepemilikan
institusional tidak
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ukuran perusahaan
sebagai variabel
kontrol.

2.

Calvin
Swingly dan I
Made Sukartha
(2015)

Tax avoidance
merupakan cara
tindakan
penghematan pajak
yang masih dalam
koridor perundangundangan (lawful
fashion). Penelitian
ini dilakukan pada
perusahaanperusahaan
manufaktur di
Bursa Efek
Indonesia (BEI)
tahun 2011-2013.
Data diperoleh
dengan cara
mengakses
halaman Bursa
Efek Indonesia.
Cara penentuan
sampel dalam
penelitian ini
menggunakan
metode
nonprobability
sampling dengan
teknik purposive
sampling sehingga
didapat jumlah
sampel sebanyak
41 perusahaan dan
jumlah pengamatan
(observasi)
sebanyak 123 kali.
Data pada
penelitian ini
dianalisis dengan

berpengaruh terhadap
tax avoidance. Ukuran
perusahaan sebagai
variabel kontrol
berpengaruh positif
terhadap tax
avoidance.
Karakter
Eksekutif,
Komite
Audit,
Ukuran
Perusahaan,
Leverage dan
Sales Growth

Tax Avoidance Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
karakter eksekutif dan
ukuran perusahaan
berpengaruh positif
pada tax avoidance,
sedangkan leverage
berpengaruh negatif
pada tax avoidance.
Variabel komite audit
dan sales growth tidak
berpengaruh pada tax
avoidance.
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3.

Hashemi
Rodhian
Hanum dan
Zulaikha
(2013)

4.

Rahmi
Fadhilah
(2014)

teknik analisis
linier berganda.
Hasil penelitian ini Karakeristik
menunjukkan
Corporate
bahwa karakteristik Governance
dan dimensi
perusahaan pada
saat penghindaran
pajak, sedangkan
leverage
berpengaruh
negatif pada
penghindaran
pajak. Variabel
komite audit dan
pertumbuhan
penjualan tidak
berpengaruh pada
penghindaran
pajak.

Penelitian ini
Good
bertujuan untuk
Corporate
menguji pengaruh
Governance
good corporate
governace terhadap
tax avoidance yang
diproksikan
dengan book tax
gap pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di BEI.
Mekanisme
corporate
governance yang
digunakan adalah
proporsi
kepemilikan
institusional,

Effective Tax
Rate

Hasil penelitian
tersebut menunjukkan
bahwa karakteristik
corporate governance
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
effective tax rate
(ETR). Penelitian ini
menggunakan empat
variabel kontrol sesuai
dengan penelitian
terdahulu, yaitu
ukuran perusahaan
(SIZE), laverage,
ROA dan CSR. Hasil
penelitian ini
menunjukkan bahwa
ternyata variabel
kontrol ukuran
perusahaan (SIZE)
dan laverage
berpengaruh
signifikan terhadap
effective tax rate.

Tax
Avoidance

Berdasarkan hasil
temuan penelitian
dan pengujian
hipotesis yang telah
dilakukan dapat
disimpulkan bahwa:
1. Proporsi
kepemilikan
institusional tidak
berpengaruh terhadap
tax avoidance pada
perusahaan yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada
tahun 2009-2011.
2. Proporsi Dewan
Komisaris
Independen tidak
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Dewan Komisaris
Independen,
komite audit dan
kualitas audit.
Penelitian ini
tergolong
penelitian kausatif.
Populasi

berpengaruh terhadap
tax avoidance pada
perusahaan yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada
tahun 20092011.
3. Komite audit
berpengaruh
signifikan terhadap
tax avoidance pada
perusahaan yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada
tahun 2009-2011.
4. Kualitas audit
berpengaruh negatif
dan signifikan
terhadap tax
avoidance pada
perusahaan yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada
tahun 2009-2011.

5.

Muhtadin
Amri (2017)

Penelitian ini
Kompensasi
bertujuan untuk
manajeman
menguji pengaruh
kompensasi
manajemen
terhadap
penghindaran pajak
perusahaan, serta
menguji pengaruh
dari diversifikasi
gender eksekutif
dan preferensi
risiko eksekutif
terhadap hubungan
antara kompensasi
manajemen
terhadap
penghindaran
pajak.

Penghindaran
Pajak

Yang dihasilkan dari
penelitian ini adalah
kompensasi
manajemen
berpengaruh negatif
terhadap tingkat
penghindaran pajak
perusahaan yang
berarti bahwa
kompensasi dapat
mencegah manajemen
untuk bertindak
oportunis. Tetapi
kompensasi
manajemen akan
berpengaruh secara
positif terhadap
penghindaran pajak
apabila kompensasi
diberikan kepada
dewan direksi yang
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memiliki karakteristik
diversifikasi gender
dalam komposisi
anggotanya yang
ditunjukkan dengan
paling tidak terdapat
satu direksi wanita
dalam dewan direksi.
Selanjutnya, semakin
besar kompensasi
manajemen yang
diberikan kepada
eksekutif yang
memiliki karakteristik
risk taker juga akan
membuat direksi
untuk melakukan
penghindaran pajak
yang lebih besar.
6.

Gusti Maya
Sari

Penelitian ini
bertujuan untuk
menguji dan
memberikan bukti
empiris pengaruh
antara corporate
governance,
ukuran perusahaan,
kompensasi rugi
fiskal dan struktur
kepemilikan
institusional
terhadap tax
avoidance
perusahaan.

Corporate
governance,
ukuran
perusahaan,
kompensasi
rugi fiskal
dan struktur
kepemilikan

Tax avoidance

Berdasarkan hasil
penelitian dan
pembahasan yang
telah disajikan pada

16

bab-bab sebelumnya,
maka dapat diambil
kesimpulan sebagai
berikut:
1. Komisaris
independen
berpengaruh
signifikan positif
terhadap tax
avoidance pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar pada BEI
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selama tahun
20082012.
2. Komite audit tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
tax avoidance pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar pada BEI
selama tahun 20082012.
3. Ukuran perusahaan
berpengaruh
signifikan positif
terhadap tax
avoidance pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar pada BEI
selama tahun 20082012.
4. Kompensasi rugi
fiskal tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
tax avoidance pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar pada BEI
selama tahun 20082012.
5.Struktur
kepemilikan
institusional tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
tax avoidance pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar pada BEI
selama tahun 20082012.

Indonesia Banking School
Pengaruh Insentif Manajerial..., Alan Darmasaputra, Ak.-Ibs, 2018

28

7.

Christopher S.
Armstrong,
Jennifer L.
Blouin, Alan
D. Jagolinzer,
and David F.
Larcker (2015)

Tujuan penelitian
ini adalah untuk
memeriksa
hubungan antara
tata kelola
perusahaan,
insentif manajerial,
dan perusahaan
penghindaran
pajak. Mirip
dengan peluang
investasi lain yang
melibatkan uang
tunai yang
diharapkan
berisiko arus,
masalah agensi
yang belum
terselesaikan dapat
menyebabkan
manajer terlibat
lebih dalam atau
kurang
penghindaran pajak
perusahaan
daripada pemegang
saham akan lebih
memilih

Corporate
governance
dan
incentives

Tax Avoidance Hasil yang dilaporkan
dalam penelitian
sebelumnya, kami
tidak menemukan
hubungan antara
berbagai perusahaan
mekanisme
pemerintahan dan
penghindaran pajak
pada rata-rata dan
median pajak yang
bersyarat distribusi
penghindaran. Namun,
dengan menggunakan
regresi kuantitatif,
kami menemukan
hubungan positif
antara dewan
independensi dan
kecanggihan finansial
untuk tingkat
penghindaran pajak
yang rendah, tetapi
hubungan negatif
untuk tingkat
penghindaran pajak
yang tinggi. Hasil ini
menunjukkan bahwa
ini atribut
pemerintahan
memiliki hubungan
yang lebih kuat
dengan tingkat
penghindaran pajak
yang lebih ekstrim,
dan lebih cenderung
menjadi gejala over
investasi dan under
investasi oleh
manajer.

8.

Silvia Ratih
Puspita dan

penelitian ini
menyesuaikan
tujuan penelitian
sesuai dengan

Tata Kelola
Perusahaan

Penghindaran
Pajak

Dari pengujian
hipotesis dan
pembahasan yang
dilakukan, dihasilkan
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Puji Harto
(2014)

keadaan di
Indonesia, antara
lain dengan
penyesuaian
terhadap sistem
two-tier dalam
struktur dewan
perusahaan, dan
peraturan oleh
otoritas terkait di
Indonesia, yaitu
Bursa Efek
Indonesia (BEI)
dan Badan
Pengawas Pasar
Modal dan
Lembaga
Keuangan
(BAPEPAM-LK).

kesimpulan sebagai
berikut:
1. Latar belakang
keahlian akuntansi
atau keuangan komite
audit tidak memiliki
pengaruh signifikan
terhadap perilaku
penghindaran pajak
perusahaan. Hal ini
mengindikasikan
bahwa peran komite
audit tidak efektif
dalam pengambilan
keputusan terkait
kebijakan pajak
perusahaan di
Indonesia.
2. Proporsi komisaris
independen tidak
memiliki pengaruh
signifikan terhadap
perilaku penghindaran
pajak perusahaan. Hal
ini mengindikasikan
peran komisaris
independen yang tidak
signifikan dalam
pengambilan
keputusan pajak
strategis perusahaan di
Indonesia.
3. Kompensasi
eksekutif tidak
memiliki pengaruh
signifikan terhadap
perilaku penghindaran
pajak perusahaan. Hal
ini terjadi karena
sistem bonus di
Indonesia kurang
memotivasi manajer
dalam pengambilan
keputusan pajak
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perusahaan. Apabila
pemegang saham
menginginkan agar
manajer bekerja dalam
tugasnya sebagai agen
dengan baik, sistem
kompensasi sebaiknya
diubah dengan
menambahkan
kompensasi berbasis
saham.
4. Kepemilikan saham
oleh publik memiliki
pengaruh negatif yang
signifikan terhadap
perilaku penghindaran
pajak perusahaan. Hal
ini disebabkan
pemegang saham
publik yang
cenderung kurang
agresif dalam strategi
pajak perusahaan dan
memiliki karakter
seperti masyarakat
pada umumnya yang
mengharapkan
kontribusi perusahaan
terhadap
pembangunan dalam
pembayaran pajak.
5. Kepemilikan saham
terbesar perusahaan
memiliki pengaruh
negatif yang
signifikan terhadap
perilaku penghindaran
pajak perusahaan. Hal
ini mungkin
disebabkan adanya
peraturan yang
melindungi
kepentingan
pemegang saham
minoritas. Selain itu,
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mengingat sebagian
besar pemegang
saham terbesar
perusahaan di
Indonesia adalah
perusahaan lain dalam
negeri, hal ini
menjelaskan bahwa
karakteristik
pemegang saham
terbesar di Indonesia
yaitu cenderung
menghindari risiko
atas deteksi dan
hancurnya reputasi
perusahaan.
6. Ukuran perusahaan
tidak memiliki
pengaruh signifikan
terhadap perilaku
penghindaran pajak
perusahaan. Hal ini
dapat disebabkan
usaha penghindaran
pajak dilakukan baik
pada perusahaan kecil
maupun besar di
Indonesia.
7. Kinerja perusahaan
memiliki pengaruh
positif yang signifikan
terhadap perilaku
penghindaran pajak
perusahaan. Hal ini
mengindikasikan
bahwa perusahaan
dengan kinerja baik di
Indonesia, memiliki
sistem tata kelola yang
efektif, dan bekerja
untuk memaksimalkan
keuntungan pemegang
saham dengan
aktivitas penghindaran
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pajak dan
meningkatkan laba.
9.

Gusti Ayu
Pradnyanita
Dewi dan
Maria M.
Ratna Sari
(2015)

Penelitian ini
memiliki tujuan
untuk mengetahui
pengaruh insentif
eksekutif,
corporate risk dan
corporate
governance pada
tax avoidance.

Insentif
Eksekutif,
Corporate
Risk dan
Corporate
Governance

Tax Avoidance Hasil analisis ini
memiliki kesimpulan
bahwa corporate risk
berpengaruh negatif
pada tax avoidance.
Semakin tinggi
corporate risk, maka
tax avoidance akan
semakin rendah.
Insentif eksekutif,
kepemilikan
institusional,
komisaris independen,
dan komite audit tidak
memiliki pengaruh
pada tax avoidance.
Sedangkan kualitas
audit memiliki
pengaruh positif pada
tax avoidance.

10.

Imron
Septiadi,
Anton
Robiansyah
dan Eddy
Suranta (2015)

Penelitian ini
bertujuan untuk
memberikan bukti
empiris pengaruh
manajemen laba,
corporate
governance, dan
pengungkapan
corporate social
responsibility
terhadap tax
avoidance.

Corporate
Tax Avoidance
Governance,
Manajemen
Laba dan
Corporate
Social
Responsibility

hasil penelitian yang
telah dilakukan
sebagai berikut:
1) Manajemen laba
berpengaruh negatif
dan signifikan
terhadap tax
avoidance;
2) Kepemilikan
institusional tidak
berpengaruh terhadap
tax avoidance;
F3) Kepemilikan
manajerial tidak
berpengaruh terhadap
tax avoidance;
4) Komite audit tidak
berpengaruh terhadap
tax avoidance;
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5) Kualitas Audit
tidak berpengaruh
terhadap tax
avoidance;
6) Corporate Social
Responsibility
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap tax
avoidance

2.3 Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1.

Variabel Independen

Insentif Manajerial

Variabel Dependen

H1 (+)
Penghindaran Pajak

+_ (+)
Efektivitas Komisaris
Independen

Komite Audit

Profitabilitas

Size

Leverage

Variabel Kontrol
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2.4 Pengembangan Hipotesis
Pengaruh insentif manajerial terhadap penghindaran pajak
Kompensasi bertujuan agar terjadinya keselarasan anatar pemegang saham
dengan pemilik kepentingan pengelola asset sehingga dapat mengurangi adanya
konflik perbedaan kepentingan yang dapat disebut teori agensi (Agent Theory).
Efek dari kompensasi adalah jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang
menggunakan insentif dalam bentuk berupa saham dan jangka pendek
menggunakan insentif dalam bentuk berupa kas. Di Indonesia rata-rata perusahaan
menggunakan sistem kompensasi tanpa basis saham, yaitu berupa bentuk gaji,
tunjangan dan bonus berdasarkan atas kinerja yang telah dilakukan manajemen
(Puspita dan Harto, 2014).
Dari beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa bahwa
kepentingan CFO (pemilik saham) kurang diutamakan dari kepentingan CEO
(pemilik) sehingga resiko insentif ekuitas CEO sangat memiliki pengaruh besar
terhadap penghindaran pajak (Rego dan Wilson, 2012).

Hal tersebut

mengindikasikan adanya sensitivitas terhadap insentif manajerial dan munculnya
masalah agensi. Untuk mengurangi masalah agensi tersebut manajer diberi suatu
kompensasi berupa bonus opsi saham agar manajer juga terlibat dalam
kempemilikian saham sehingga konflik agensi dapat dikurangi (Umami, 2014).
Hasil Armstrong et al (2015) menyatakan insentif manajerial berpengaruh positif
terhadap penghindaran pajak.
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H1: Insentif manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
perusahaan

Pengaruh komite audit terhadap Penghindaran Pajak
Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan,
yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas
untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu
terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan agar dapat
mencegah terjadinya asimetri informasi sehingga dapat mengurangi konflik agensi
(Septiadi et al, 2015).
Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan
yang terdaftar Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia
mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris
independen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan
perlindungan kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya (Swingly dan
Surakartha, 2015).
Tugas dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan
pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Dengan kata lain komite audit berfungsi
sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite
audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi
perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut
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maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi
yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh
manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya (Siallagan dan Machfoez,
2006).
Komite audit berpengaruh negatif terhadap penhindaran pajak karena komite
audit bertanggung jawab dalam mengendalikan manajer untuk meningkatkan
pertumbuhan laba perusahaan dimana nantinya manajer cenderung akan
menekankan biaya-biaya yang keluar salah satunya adalah pajak, ini akan
mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini didukung
dari penelitian yang dilakukan oleh (Fadhilah, 2014), adalah komite audit
berpengaruh negatif terhadap tax avoidance (penghindaran pajak). Penelitian
serupa juga dilakukan oleh (Diantari dan Ulupui, 2016) menunjukkan bahwa
komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil
penelitian (Hanum dan Zulaikha, 2013) komite audit berpengaruh positif terhadap
penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan hipotesis
sebagai berikut:
H2 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
Pengaruh efektivitas komisaris independen terhadap penghindaran pajak
Menurut (Brigham dan Houston, 2006:50) manajer diberikan kekuasan oleh
pemegang saham atau pemilik perusahaan untuk membuat keputusan, hal tersebut
terdapat potensi terjadinya konflik perbedaan kepentingan yang dapat disebut teori
keagenan (agency theory). Dalam mengelola perusahaan berdasarkan prinsip good
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governance, peran dewan komisaris sangat diperlukan. Puspita dan Harto (2014)
menjelaskan bahwa dengan semakin banyak pihak independen dalam jajaran
eksekutif perusahaan, diharapkan bahwa masalah agensi dapat teratasi dan
kepentingan stakeholder yang lain dapat terpenuhi.
Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK/.04/2014 tentang
direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa
jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari
jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Apabila presentase komisaris sudah
mencapai 30% atau lebih maka ini merupakan satu indikator berjalannya corporate
governance (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengendalikan
pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak , menurunkan
biaya keagenan sehingga praktik penghindaran pajak dapat menurun (Annisa dan
Kurniasih, 2012)
Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ariawan dan Setiawan, 2017)
menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh nagatif terhadap
penghindaran pajak perusahaan. Penelitian tersebut serupa dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh (Diantari dan Ulupui, 2016) menjelaskan bahwa komisaris
independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
Sedangkan hasil penelitian (Putri dan Chariri, 2017) menjelaskan bahwa komisaris
independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah:
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H3 : Efektivitas komisaris independen berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian
3.1.1 Populasi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data perusahaan property, real
estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan
data sekunder yang sudah ada pada situs www.idx.co.id. Agar dapat menganalisa
permasalah yang ada, peneliti melihat laporan keuangan dari perusahaan property,
real estate dan konstruksi bangunan.

3.1.2 Sampel Penelitian
Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap
menggambarkan populasinya. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang berarti pemilihan
sampel berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan sampel dengan menggunakan
teknik purposive sampling bertujuan untuk memperoleh sampel yang representatif
berdasarkan kriteria tertentu.
Adapun kriteria sampel yang dikategorikan dalam penelitian ini adalah:
1. Terdaftar sebagai perusahaan property, real estate dan konstruksi
bangunan di BEI.
2. Perusahaan

yang

secara

terus

menerus

melaporkan

laporan

keuangannya dari tahun 2013-2017.
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3. Perusahaan property, real estate dan konstruksi bangunan yang laba
bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian selama tahun 20132017.
4. Perusahan-perusahaan yang terdaftar dan tidak mengalami delisting
selama periode pengamatan.
5. Perusahaan property, real estate dan konstruksi bangunan yang
menyajikan laporan keuangannya dalam rupiah dan berakhir pada
tanggal 31 Desember selama periode pengamatan tahun 2013-2017.

3.2 Metode Pengumpulan Data
3.2.1 Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan
tahunan perusahaan yang listed di BEI, selama periode 2013-2017. Sumber data
adalah data sekunder yang diperoleh dari website perusahaan maupun website BEI
(www.idx.co.id).

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis
menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat laporan tahunan yang diterbitkan
oleh perusahaan sampel dari tahun 2013 sampai 2017. Data diperoleh dari situs
resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), web-web resmi perusahaan sampel,
dan dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian baik media cetak maupun elektronik.
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3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukurannya
3.3.1 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel Dependen (Y)
Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya
variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah tax
avoidance (Y). Pengukuran terkait tax avoidance dilakukan dengan menggunakan
cash effective tax rate (CETR) yang merupakan pembayaran pajak atas laba
perusahaan secara cash sebelum pajak penghasilan (Sari, 2014). Dewi dan Sari
(2015) berpendapat apabila cash effective tax rate (CETR) dapat diindikasikan
semakin tinggi maka semakin rendah pula tingkat penghindaran pajak yang
dilakukan oleh perusahaan terkait. Penggunaan cah effective tax rate (CETR)
dalam menghitung penghindaran pajak perusahaan juga dilakukan oleh pra peneliti
sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Saputra et al, 2015). Rumus berikut ini
digunakan untuk menghitung CETR:
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

CETR = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

3.3.2 Variabel Independen (X)
Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau
menjadi sebab timbulnya variabel bebas/dependen. Dalam penelitian ini yang
menjadi variabel bebas adalah good corporate governance yang terkait dengan
struktur kepemilikan, transparansi informasi,komite audit dan proporsi Dewan
Komisaris Independen.
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3.3.2.1 Insentif Manajerial
Insentif Manajerial atau Kompensasi manajemen merupakan biaya sebagai
kompensasi terhadap manajemen agar manajemen dapat lebih transparan dan
meningkatkan kinerja manajemen dan otomatis meningkatkan kinerja perusahaan
(McColgan, 2001). Penelitian ini menggunakan opsi saham sebagai insentif
manajerial untuk meningkatkan loyalitas karyawan dan dapat meningkatkan kinerja
karyawannya itu sendiri (Armstrong et al, 2015). Dalam variabel ini opsi besaran
opsi saham sebagai insentif manajerial dapat diukur dengan menggunakan rasio
logaritma natural. Rasio logaritma natural adalah sebagai berikut:
Jumlah opsi saham = banyaknya lembar saham x harga per saham
Insentif manajerial = Ln(Jumlah opsi saham)

3.3.2.2 Efektivitas Dewan Komisaris
Keberadaan variabel dewan komisaris yang menunjang kinerja perusahaan dan
meningkatkan efektivitas aktifitas monitoring diukur dengan menggunakan
persentase dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan (Siallagan: 2006).
Dalam penelitian ini variabel struktur dewan komisaris diproksikan dengan
persentase keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan
(Diantari dan Ulupui, 2016). Proporsi Dewan Komisaris Independen diukur dengan
rasio sebagai berikut:
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

Efektivitas Komisaris Independen = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
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3.3.2.3 Komite Audit
Komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk
mengauditoperasi dan keadaan. Badan ini bertugas memilih dan menilai kinerja
perusahaan kantor akuntan publik (Siegel, 1996; dalam penelitian Hardiningsih
2010). Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalahmasalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan
pengendalian intern dalam Hardiningsih (2010). Komite audit dapat diukur dengan
mencatat jumlah rapat komite audit yang ada di perusahaan tersebut
Komite Audit = Jumlah aktifitas rapat

3.3.3 Variabel Kontrol
Variabel pengendali atau variabel kontrol merupakan variabel yang
dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap
variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Ain dan
Subarjo, 2015). Dalam variabel kontrol dalam penelitian ini dapat diukur dalam
berbagai variabel.

3.3.3.1 Profitabilitas (ROA)
ROA menjadi salah satu cara untuk mengetahui laba bersih yang ada
diperusahaan dengan menggunakan asset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan
yang memiliki ROA baik dalam menegelola asset maka semakin tinggi laba bersih
yang dihasilkan oleh perusahaan (Prawira, 2018). Untuk mengukur kinerja
perusahaan digunakan rumus sebagai berkut:
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𝑅𝑂𝐴 =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

3.3.3.2 Ukuran Perusahaan (SIZE)
Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat
dilihat dari total aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki asset yang
tinggi maka akan lebih mudah memperoleh pinjaman yang tinggi karena mampu
memberikan jaminan yang besar dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi
(Alexander dan Meiden, 2017). Penelitian ini mengikuti Rahayu (2017) yang
mengukur ukuran perusahaan menggunakan logaritma dari total aset perusahaan.
Variabel ini diukur dengan rumus berikut:
Ukuran Perusahaan (Size) = Log Total Aset

3.3.3.3 Tingkat Hutang Perusahaan (LAVERAGE)
Rasio hutang merupakan suatu rasio untuk mengukur seberapa banyak
aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, atau seberapa besar hutang berpengaruh
terhadap pengelolaan aktiva (Putri, 2017). Rasio hutang dapat diperoleh melalui
total hutang dibagi dengan total ekuitas. Formula Debt to Equity Ratio yaitu:

𝐷𝐸𝑅 =

Total hutang
𝑥100%
Total Ekuitas
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Skala Tabel 3.1
Variabel

Deskripsi Variabel

Pengukuran

Skala

Dependen

Penghindaran Pajak Pengukuran terkait tax
avoidance dilakukan
dengan menggunakan
cash effective tax rate
(CETR) yang
merupakan pembayaran
pajak atas laba
perusahaan secara cash
sebelum pajak
penghasilan (Sari,
2014)

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

CETR = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

Rasio

Independen
Insentif Manajerial

Efektivitas Dewan
Komisaris

Opsi saham sebagai
insentif manajerial
untuk meningkatkan
loyalitas karyawan dan
dapat meningkatkan
kinerja karyawannya
itu sendiri (Armstrong
et al, 2015).
Keberadaan variabel
dewan komisaris yang
menunjang kinerja
perusahaan dan
meningkatkan
efektivitas aktivitas
monitoring diukur
dengan menggunakan
persentase dewan
komisaris yang ada

Rasio
Ln(Jumlah opsi saham)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛
𝑥 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
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dalam suatu perusahaan
(Siallagan: 2006)
Komite Audit

Komite audit berfungsi
untuk memberikan
pandangan mengenai
masalah-masalah yang
berhubungan dengan
kebijakan keuangan,
akuntansi, dan
pengendalian intern
(Hardiningsih, 2010).

Jumlah aktivitas rapat dalam 1 tahun

Nominal

Kontrol
Profitabilitas

Ukuran Perusahaan

Tingkat Hutang
Perusahaan
(leverage)

Profitabilitas
merupakan kemampuan
perusahaan untuk
memperoleh laba dalam
dunia bisnis yang dapat
ditentukan oleh faktor
internal dan eksternal
(Hidayati dan
Darmawati, 2015)
Ukuran perusahaan
adalah skala besar
kecilnya suatu
perusahaan yang dapat
dilihat dari total aset
perusahaan tersebut
(Alexandar dan
Meiden, 2017)
Leverage adalah rasio
yang dapat
membandingkan antara
dana yang berasal dari
pemilik perusahaan
dengan dana yang
berasal dari kreditur

𝑅𝑂𝐴 =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

Ukuran Perusahaan (Size) = Log Total Aset

𝐷𝐸𝑅 =

Rasio

Rasio

Total hutang
𝑥100%
Total Ekuitas
Rasio

Indonesia Banking School
Pengaruh Insentif Manajerial..., Alan Darmasaputra, Ak.-Ibs, 2018

47

dan dapat dijadikan
indikator dalam
efisiensi kegiatan bisnis
perusahaan (Rahayu,
2017)
Sumber: Olah Data Penulis, 2018

3.4 Teknik Pengolahan Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode data panel (pooled
data) yaitu gabungan dari data runtut waktu (time series) dan data silang (cross
section). Kemudian Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi data panel.

3.4.1 Model Analisis
Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Dengan bantuan
program aplikasi Eviews7 pengujian hipotesis pengaruh insentif manajerial,
efektivitas komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak
perusahaan dengan variable kontrol Profitabilitas, Leverage, dan Size digunakan
sebagai alat regresi berganda. Regresi berganda yaitu teknik analisis untuk
mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel terikat
dan lebih dari satu variabel bebas (Utama, 2011:77). Model persamaan regresi
dinyatakan sebagai berikut:
CETR = α0 + β1INSTIF + β2INDP + β3KOMITE + β4ROA + β5SIZE +
β6DER + ε
CETR

= Cash Effective Tax Rate.

INDP

= Persentase dewan komisaris independen.
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KOMITE

= Jumlah komite audit.

INSTIF

= Insentif manajerial

ROA

= Profitabilitas.

SIZE

= Ukuran perusahaan.

DER

= Tingkat hutang perusahaan (leverage).

α

= Konstanta Persamaan Regresi

Β1 dan 6

= Koefisien Regresi

Ε

= Error term

3.4.2 Metode Analisis
3.4.2.1 Analisis Deskriptif
Statistik deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data yang
dilihat dari nilai rata–rata (mean), median, modus, standar deviasi, maksimum dan
minimum. Statatistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan atau
mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk
dipahami

3.4.2.2 Analisis Data Panel
Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data seksi silang
(Winarno, 2011). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950,
merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri
atas beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali
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masing-masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno, 2011).
Terdapat langkah pengujian yang harus dilakukan untuk menentukan model
estimasi yang tepat. Langkah-langkah tersebut yaitu menggunakan pengujian
signifikasi fixed effect (uji F) atau uji chow dan dengan melakukan uji hausman.
1. Uji Chow
Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data
panel dengan metode fixed effect lebih baik daripada model common
effect, dengan melihat sum of residuals (RSS). Adapun uji F statistiknya
adalah sebagai berikut (Widarjono, 2013).
𝐹=

𝑅𝑆𝑆1−𝑅𝑆𝑆2/(𝑁−1)
𝑅𝑆𝑆2/(𝑁𝑇−𝑁−𝐾)

Dimana:
RSS1 = residual sum of square hasil pendugaan model common effect.
RSS2 = residual sum of square hasil pendugaan model fixed effect.
N = jumlah data cross section
T = jumlah data time series
K = jumlah variabel bebas
Sebelum membandingkan F staatistik dan F tabel dapat dibuat hipotesis
sebagai berikut:
H0 = Common Effect Model
H1 = Fixed effect Model
Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka hipotesis nol ditolak,
artinya model yang tepat adalah fixed effect. Nilai prob yang lebih kecil
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dari 0.05 menunjukkan kondisi ditolaknya Ho (Agus dan Imamudin,
2015).
2. Uji Hausman
Uji hausman digunakan untuk membandingkan antara model
fixed effect dengan radom effect. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan
dalam memilih menggunakan model fixed effect atau random effect yaitu:
pertama, apabila tidak ada korelasi antara error terms dan variabel
independen maka model random effect lebih tepat. Sebaliknya apabila
ada korelasi antara error terms dan variabel independen maka model fixed
lebih tepat. Kedua, apabila sampel yang diambil hanya sbegaian kecil
dari populasi maka akan mendapatkan error term yang bersifat random
sehingga model random lebih tepat digunakan (Widarjono, 2013).
Dalam menentukan penggunaan FEM dan REM dapat ditentukan
dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh Hausman.
Spesifikasi akan memberikan penilaian dengan menggunakan Chisquare statistics sehingga keputusan pemilihan model akan dapat
ditentukan secara statistic. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa
sebagai berikut (Widarjono, 2013).
H0 = Random Effect Model
H1 = Fixed Effect Model
Setelah dilakukan pengujian, hasil hausman test dibandingkan
dengan chi-square statistic dengan df=k, dimana k adalah jumlah
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variabel independen (Widarjono, 2013). Jika H0 ditolak yaitu ketika nilai
prob lebih kecil 0.05 (Agus dan Imamudin, 2015)

3.4.2.3 Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian
asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah
memenuhi ketentuan dalam model regresi. Pengujian ini meliputi :

3.4.2.3.1 Uji Normalitas Residual
Uji normalitas menurut Widarjono (2009) merupakan uji signifikan
pengaruh variabel bebas (x) dan variabel terikat (y) melalui uji t hanya akan valid
jika residual yang kita dapatkan mempunyai distribusi normal. Uji normalitas di
dalam penelitian ini didasarkan pada Uji Jarque-Bera, dimana hipotesis yang diuji
yaitu (Winarno, 2011):
H𝑜 = data berdistribusi normal
H𝑎 = data tidak berdistribusi normal

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari ∝ = 10%, maka H0
diterima yang artinya data berdistribusi normal.

3.4.2.3.2 Uji Multikolonearitas
Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian
multikolinearitas adalah pengujian yang mempunyai tujuan untuk menguji apakah
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dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen
Winarno (2017).
Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas
diantara variable bebas. Kondisi terjadinya multikolinieritas ditunjukkan dengan
berbagai informasi berikut (Winarno, 2017):
a. Nilai R2 tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan.
b. Menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. Apabila hasil
analisis correlation matrix < 0,8 maka model tersebut lolos uji
multikolinearitas

3.4.2.3.3 Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan
residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Autokorelasi dapat diidentifikasi
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 dalam membangun hipotesis diatas menurut Winarno
(2011) dapat digambarkan melalui tabel berikut:
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Tabel 3.1
Tabel untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dengan
Uji Durbin -Watson
Tolak H0 (ada Tidak
dapat
diputuskan
autokorelasi)
0

Tidak menolak Tidak
dapat
H0
diputuskan

dL

dU

1,10

1,54

2

Tolak H0 (ada
autokorelasi)

4−dU

4-dL

2,46

2,90

4

Apabila d berada di antara 1,54 dan 2,4, maka tidak ada autokorelasi, dan
bila nilai d di antara 0 hingga 1,10, dapat disimpulkan bahwa data mengandung
autokorelasi positif, dan seterusnya.

4.2.3.4 Uji Heterokedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi
ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika
varian berbeda, disebut heteroskedastisitas (Gujarati, 2007).
Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah
satunya dengan menggunakan Uji Glejser dipilih karena lebih dapat menjamin
keakuratan dibandingkan dengan uji grafik plot yang dapat menimbulkan bias. Uji
Glejser dilakukan dengan meregresikan variable bebas terhadap nilai absolute
residualnya (Gujarati, 2007). Interpretasi heterokedastisitas dilakukan dengan
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meilihat signifikansi Cash Effective Tax Rate terhadap nilai absolute residual.
Gangguan heteroskedastisitas terjadi jika terdapat pengaruh yang signifikan antara
Cash Effective Tax Rate terhadap absolute residualnya. Hipotesis yang dibangun
pada uji glejser adalah sebagai berikut:
•

𝐻0 = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas didalam model

•

𝐻𝑎 = terdapat masalah heteroskedastisitas didalam model

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu:
•

𝐻0 = diterima apabila nilai probabilitas signifikansi > 0.1

•

𝐻𝑎 = diterima apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.1

3.5 Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis diperlukan adanya uji goodness of fit model penelitian
serta bentuk model analisis regresi. Kedua hal tersebut akan dijelaskan sebagai
berikut.

3.5.1 Koefisien Determinasi
Menurut Ghozali (2016), uji koefisien determinasi bertujuan untuk
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi
variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.
Nilai R2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel
independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.
Kelemahan dari koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah
variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap ada
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penambahan variabel independen maka R2 pasti akan meningkat tanpa
mempedulikan apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan
terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, digunakanlah model adjusted
R2 . Model adjusted R2 dapat naik atau turun apabila ada suatu variabel
independen yang ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2016).

3.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji statistik F mengukur goodness of fit, yaitu ketepatan fungsi
regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Jika nilai signifikansi F < 0.1,
maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel
independen. Uji statistik F juga menunjukkan apakah semua variabel
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F
mempunyai signifikansi 0.05 (Ghozali, 2016). Kriteria pengujian hipotesis
dengan menggunakan statistik F adalah jika nilai signifikansi F < 0.1, maka
hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel
independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel
dependen (Ghozali, 2016).

3.5.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh
satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan
variasi variabel dependen. Uji t mempunyai nilai signifikansi α = 10%.
Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t adalah jika

Indonesia Banking School
Pengaruh Insentif Manajerial..., Alan Darmasaputra, Ak.-Ibs, 2018

56

nilai signifikansi t (p-value) < 0.1, maka hipotesis alternatif diterima, yang
menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual dan
signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).

3.6 Uji Robustness
Dalam penelitian ini uji robustness dilakukan untuk menguatkan hasil
penelitian dengan cara mengganti proksi CETR (Cash Effective Tax Rate) dengan
BTG (Book Tax Gap) sehingga dapat dilihat apakah pengaruh variable independen
terhadap variable dependen tersebut dapat tetap konsisten apabila dihitung dengan
menggunakan model yang berbeda (Brian dan Martani, 2014). BTG (Book Tax
Gap) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

BTG =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 − 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑘𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

BTG = α0 + β1INDP + β2KOMITE + β3INSTIF + β4ROA + β5SIZE + β6DER
+ε
BTG

= Book tax gap

INDP

= Persentase dewan komisaris independen.

KOMITE

= Jumlah komite audit.

INSTIF

= Insentif manajerial

ROA

= Profitabilitas.
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SIZE

= Ukuran perusahaan.

DER

= Tingkat hutang perusahaan (leverage).

α

= Konstanta Persamaan Regresi

Β1 dan 6

= Koefisien Regresi

Ε

= Error term
Diantari dan Ulupui (2016) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat

diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR). CETR merupakan merupakan
pembayaran pajak atas laba perusahaan secara cash sebelum pajak penghasilan.
Dapat disimpulkan bahwa CETR memiliki indikasi apabila semakin tinggi maka
penghindaran pajak kemungkinan terjadi semakin rendah (Dewi dan Sari, 2015) hal
tersebut didukung oleh penelitian Saputra et al (2015) menjelaskan bahwa
penghindaran pajak diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR).
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bovi (2005) menjelaskan bahwa
penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan book tax gap (BTG).
Penelitian ini mencoba menggunakan robustness test untuk memperkuat hasil
penelitian. Dalam book tax gap (BTG) dapat diketahui dengan menghitung laba
sebelum pajak dikurangi dengan laba kena pajak.
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskriptif Objek Penelitian
Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh insentif manajerial, efektivitas
komisaris independen dan komite audit terhadap penghinaran pajak perusahaan.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan property, real estate dan
konstruksi bangunan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama
periode tahun 2013-2017.
Dalam penelitian ini, pemilihan sampel menggunakan metode purposive
sampling dimana terdapat kriteria khusus dalam pengambilan sampel penelitian ini.
Perusahaan dalam sampel penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki kriteria
sebagai berikut:
1. Terdaftar sebagai perusahaan property, real estate dan konstruksi
bangunan di BEI.
2. Perusahaan

yang

secara

terus

menerus

melaporkan

laporan

keuangannya dari tahun 2013-2017 dengan lengkap.
3. Perusahaan property, real estate dan konstruksi bangunan yang laba
bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian selama tahun 20132017.
4. Perusahan-perusahaan yang terdaftar dan tidak mengalami delisting
selama periode pengamatan.
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5. Perusahaan property, real estate dan konstruksi bangunan yang
menyajikan laporan keuangannya dalam rupiah.
6. Perusahaan property, real estate dan konstruksi bangunan terdaftar di
BEI 2013-2017 yang memiliki rugi fiskal
7. Perusahaan yang memiliki laba fiscal
Tabel 4.1a
Prosedur pemilihan sampel
No. Kriteria Sample Penelitian

Jumlah

1

Terdaftar sebagai perusahaan property, real estate dan
konstruksi bangunan di BEI.

65

2

Perusahaan yang secara terus menerus melaporkan laporan
keuangannya dari tahun 2013-2017 dengan lengkap.

(3)

3

Perusahaan property, real estate dan konstruksi bangunan
yang laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian
selama tahun 2013-2017.

(7)

4

Perusahan-perusahaan yang terdaftar dan tidak mengalami
delisting selama periode pengamatan.

(15)

5

Perusahaan property, real estate dan konstruksi bangunan yang
menyajikan laporan keuangannya dalam rupiah.

(1)
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6

Perusahaan property, real estate dan konstruksi bangunan

(9)

terdaftar di BEI 2013-2017 yang memiliki rugi fiskal

Total Perusahaan

30

Jumlah Observasi (5 tahun)

150

Tidak sesuai kriteria pertahun

(23)

Outliers

(10)

Total Observasi dalam Penelitian

117

Sumber: IDX statistik yang diolah penulis, 2018
Dari kriteria pada Tabel 4.1a pembatasan masalah penulis hanya mengambil 30
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun
2013-2017. Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1b
Perusahaan yang memenui kriteria sampel
NO

Kode Emiten

Nama Perusahaan

`1

APLN

Agung Podomoro Land Tbk

2

ASRI

Alam Sutera Reality Tbk

3

BAPA

Bekasi Asri Pemula Tbk

4

BCIP

Bumi Citra Permai Tbk

5

BEST

Bekasi Fajar Industrial Tbk
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6

BIPP

Bhuwanatala Indah permai Tbk

7

BSDE

Bumi Serpong Damai Tbk

8

CTRA

Ciputra Development Tbk

9

DILD

Intiland Development Tbk

10

EMDE

Megapolitan Development Tbk

11

GAMA

Gading Development Tbk

12

GMTD

Gowa Makassar Tourism Development Tbk

13

GPRA

Perdana Gpura Prima Tbk

14

GWSA

Greenwood Sejahtera Tbk

15

JPRT

Jaya Real Property Tbk

16

KIJA

Kawasan industri jababeka Tbk

17

LPCK

Lippo Cikarang Tbk

18

LPKR

Lippo Karawaci Tbk

19

MDLN

Modernland Realty Tbk

20

MKPI

Metropolitan Kentjana Tbk

21

MTLA

Metropolitan land Tbk

22

PUDP

PP Properti Tbk

23

PWON

Pakuwon Jati Tbk

24

SCBD

Danayasa Arthatama Tbk

25

SMDM

Suryamas Dutamakmur Tbk

26

SMRA

Summarecon Agung Tbk

27

JKON

Jaya Kontrusksi Manggala Tbk

28

NRCA

Nusa Raya Cipta Tbk

29

TOTL

Total Bangunan Persada Tbk

Indonesia Banking School
Pengaruh Insentif Manajerial..., Alan Darmasaputra, Ak.-Ibs, 2018

62

30

WSKT

Waskita Karya (Persero) Tbk

Sumber: Bursa Efek Indonesia yang diolah penulis, 2018

4.2 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui berapa kisaran besarnya nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median),
nilai maximum, nilai minimum, dan standar deviasi, jumlah (sum) dari setiap
variable yang diuji. Penelitian ini menggunakan didukung dengan menggunakan
alat statistik Eviews10 yang memiliki model pengukuran dengan jumlah observasi
sebanyak 119 sebagai berikut:
Tabel 4.2
Statistik Deskriptif CETR

CETR

INSTIF

INDP

KOMITE

ROA

SIZE

DER

Mean

0,255918

1,544441

0,361226

5,692308

0,071700

29,69222

0,950393

Median

0,228139

0,000000

0,333333

4,000000

0,064604

29,54872

0,898774

Maximum

0,837709

24,49287

0,666667

22,00000

0,316106

33,67529

3,402524

Minimum

0,010636

0,000000

0,000000

0,000000

0,000891

25,89168

0,056696

Std. Dev.

0,166123

5,755294

0,105828

4,221173

0,051875

1,605989

0,612488

Skewness

0,723641

3,477625

0,407192

1,937656

1,837908

0,064635

1,191911

Kurtosis

3,313047

13,22267

6,072070

6,664373

7,646863

3,124474

4,850669

Jarque-Bera

10,68905

745,2825

49,24155

138,6727

171,1367

0,156997

44,39931

Probability

0,004774

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,924503

0,000000

Sum

29,94246

180,6996

42,86346

666,0000

8,388867

3473,989

111,1960

Sum Sq. Dev.

3,201220

3842,315

1,299032

2066,923

0,312155

299,1874

43,51330

Sumber: Output Eviews diolah penulis, 2018
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Berdasarkan informasi yang terdapat pada Tabel 4.2 tersebut, dapat
diuraikan mengenai penjelasan statistik deskriptif dari setiap variable penelitian,
yaitu:
1. Penghindaran Pajak (CETR)
Variabel dependen dalam penelitian ini berdasarkan table 4.2 adalah
Penghindaran

Pajak

Perusahaan

(CETR).

Penghindaran

pajak

perusahanaan memiliki nilai rata-rata (mean) 0.255918 dan nilai standar
deviasi 0.166123. Nilai standar deviasi tersebut lebih rendah
dibandingkan dengan nilai mean, yang berarti data yang terdapat dalam
variable ini terdistribusi dengan baik. Berdasarkan Tabel 4.2, nilai
maksimum penghindaran pajak perusahaan sebesar 0.837709 yang
terdapat pada perusahaan Gowa Makassar Tourism Development Tbk
(GMTD) pada tahun 2013. Kemudian untuk nilai minimum
sebesar 0.010636 yang terdapat pada perusahaan Greenwood Sejahtera
Tbk (GWSA) pada tahun 2015.
2. Insentif Manajerial
Variabel independen dalam penelitian ini berdasarkan Tabel 4.2
adalah insentif manajerial yang diproksikan dengan (INSTIF). Insenttif
manajerial memiliki rata-rata (mean) 1.544441 dan memiliki nilai
standar deviasi sebesar 5.755294. Nilai standar deviasi lebih tinggi dari
nilai mean, yang berarti data yang ada dalam variable ini tidak
terdistribusi dengan baik. Berdasarkan Tabel 4.2, nilai maksimum
insentif manajerial sebesar 24.49287 yang terdapat pada perusahaan
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Waskita Karya (Persero) (WSKT) Tbk pada tahun 2014. Kemudian
untuk nilai minimum insentif manajerial sebesar 0.000000 yang terdapat
disemua perusahaan, kecuali pada perusahaan Agung Podomoro Land
Tbk (APLN) pada tahun 2013-2015, Metropolitan Land Tbk (MTLA)
pada tahun 2013, dan Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) pada tahun
2013-2016.
3. Efektivitas Komisaris Independen
Variabel independen dalam penelitian ini berdasarkan Tabel 4.2
adalah Efektivitas Komisaris Independen yang diproksikan dengan
(INDP). Efektivitas Komisaris Independen memiliki nilai rata-rata
(mean) sebesar 0.361226 dan memiliki nilai standar deviasi
sebesar 0.105828. Nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai mean,
yang berarti data yang terdapat pada veriabel ini terdistribusi dengan
baik. Berdasarkan Tabel 4.2, Nilai maksimum Efektivitas Komisaris
Independen sebesar 0.666667 yang terdapat pada perusahaan Gading
Development Tbk (GAMA) pada tahun 2013, Lippo Karwaci Tbk
(LPKR) pada tahun 2017 dan 2013, Pakuwon Jati Tbk (PWON) pada
tahun 2014 dan 2016. Kemudian untuk nilai minimum Efektivitas
Komisaris Independen sebesar 0.000000 yang terdapat pada perusahaan
Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) pada tahun 2013 dan 2016.
4. Komite Audit
Variabel independen dalam penelitian ini berdasarkan Tabel 4.2
adalah Komite Audit yang diproksikan dengan (KOMITE). Komite
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audit memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 5.692308 dan memiliki
nilai standar deviasi sebesar 4.000000. Nilai standar deviasi lebih rendah
dari nilai mean, yang berarti data yang terdapat pada veriabel ini
terdistribusi dengan baik. Berdasarkan Tabel 4.2, Nilai maksimum
Komite Audit sebesar 22.00 yang terdapat pada perusahaan Waskita
Kerya (Persero) Tbk (WSKT) pada tahun 2014. Kemudian untuk nilai
minimum Komite Audit sebesar 0.00 yang terdapat pada perusahaan
Jaya Kontrusksi Manggala Tbk (JKON) pada tahun 2013-2017.

5. Profitabilitas
Variabel kontrol dalam penelitian ini berdasarkan Tabel 4.2 adalah
Profitabilitas yang diproksikan dengan (ROA). Profitabilitas memiliki
nilai rata-rata (mean) sebesar 0.071700 dan memiliki nilai standar
deviasi sebesar 0.051875. Nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai
mean, yang berarti data yang terdapat pada veriabel ini terdistribusi
dengan baik. Berdasarkan Tabel 4.2, Nilai maksimum Profitabilitas
sebesar 0.316106 yang terdapat pada perusahaan Danayasa Arthatama
Tbk (SCBD) pada tahun 2013. Kemudian untuk nilai minimum
Profitabilitas sebesar 0.000891 yang terdapat pada perusahaan Gading
Development Tbk (GAMA) pada tahun 2016.
6. Ukuran Perusahaan
Variabel kontrol dalam penelitian ini berdasarkan Tabel 4.2 adalah
Ukuran Perusahaan yang diproksikan dengan (SIZE). Ukuran
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Perusahaan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 29.69222 dan
memiliki nilai standar deviasi sebesar 1.605989. Nilai standar deviasi
lebih rendah dari nilai mean, yang berarti data yang terdapat pada
veriabel ini terdistribusi dengan baik. Berdasarkan Tabel 4.2, Nilai
maksimum Ukuran Perusahaan sebesar 33.67529 yang terdapat pada
perusahaan Modernland Realty Tbk (MDLN) pada tahun 2013.
Kemudian untuk nilai minimum Ukuran Perusahaan sebesar 25.89168
yang terdapat pada perusahaan Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA) pada
tahun 2013.
7. Leverage
Variabel kontrol dalam penelitian ini berdasarkan Tabel 4.2 adalah
Leverage yang diproksikan dengan (DER). Ukuran Perusahaan
memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.950393 dan memiliki nilai
standar deviasi sebesar 0.612488. Nilai standar deviasi lebih rendah dari
nilai mean, yang berarti data yang terdapat pada veriabel ini terdistribusi
dengan baik. Berdasarkan Tabel 4.2, Nilai maksimum Levarage
sebesar 3.402524 yang terdapat pada perusahaan Waskita Kerya
(Persero) Tbk (WSKT) pada tahun 2014. Kemudian untuk nilai
minimum Leverage sebesar 0.056696 yang terdapat pada perusahaan
Greenwood Sejahtera Tbk (GWSA) pada tahun 2013.
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4.3 Hasil Pengujian
4.3.1 Penentuan Regresi Data Panel
Hal pertama yang dilakukan dalam penelitian dalah melakukan pemilihan
model regresi. Pemilihan model bertujuan untuk menentukan model yang akan
digunakan dari tiga model yang ada, yaitu (1) common effect (2) fixed effect (3)
random effect. Langkah pertama yang dilakukan untuk pemilihan model regresi
adalah menggunakan Uji Chow untuk mengetahui apakah model penelitian
menggunakan common effect atau fixed effect. Langkah kedua yang dilakukan
adalah Uji Hausman untuk menentukan apakah model meggunakan fixed effect atau
randon effect dalam penelitian.

4.3.1.1 Uji Chow
Hasil dari Uji Chow penghindaran pajak dalam model ini dengan
pengukuran CETR pada Tabel 4.3 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3
Hasil Uji Chow
Effect Test
Cross-section F
Cross-section Chi-square

Statistic
d.f
2,242143
68,470581

Prob.
-29,91
0,0020
29
0,0000

Sumber: Output Eviews diolah penulis, 2018
Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Chisquare hasil persamaan model regresi dengan menggunakan fixed effect adalah
0.0000. Nilai tersebut dibawah nilai signifikansi dengan 0.1, sehingga dapat
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dikatakan bahwa hasil regresi tersebut menggunakan fixed effect dan dapat
dilanjutkan ke Uji Hausman.

4.3.1.2 Uji Hausman
Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data
panel menggunakan antara fixed effect atau random effect. Uji Hausman dilakukan
pada hasil regresi dengan fixed effect. Hasil uji hausman disajikan dalam Tabel 4.4
dengan pengukuran CETR sebagai berikut:
Tabel 4.4
Hasil Uji Hausman
Test Sumary
Cross-section
random

Chi-Sq. Statistic
6.078.688

Chi-sq. d.f.

Prob.

6 0.4144

Sumber: Output Eviews diolah penulis, 2018
Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Chisquare hasil uji hausman diatas dengan menggunakan fixed effect adalah 0.4144.
Nilai tersebut diatas nilai signifikansi dengan 0.1, sehingga dapat disimpulkan
bahwa hasil regresi tersebut menggunakan model random effect.

4.3.2 Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian ini.
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi persamaan
terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal merupakan
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salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis regresi data panel. Hasil uji
normalitas disajikan dalam grafik Gambar 4.1 dengan pengukuran CETR sebagai
berikut:
Gambar 4.1 Grafik Histogram
14

Series: Standardized Residuals
Sample 2013 2017
Observations 117

12
10

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

8
6
4
2
0
-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

Jarque-Bera
Probability

-0.002196
-0.023033
0.340027
-0.282941
0.139254
0.432359
2.560760
4.585760
0.100975

Sumber: Output Eviews diolah penulis, 2018
Berdasarkan Gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa dalam Model 1 semua
variabel telah terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai
probability Jarque-Bera yang lebih besar dari 0.1 yaitu 0.100975. Dengan hasil ini
maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi dengan normal yang berarti
menerima H0 dan menolak Ha .
4.3.3 Uji Asumsi Klasik
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Sebelum melakukan
analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang terdiri dari
3 asumsi, yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji
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asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan
dapat menghasilkan hasil estimator yang baik.

4.3.3.1 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi
linier antara variabel independen. Salah satu syarat dalam uji asumsi klasik adalah
bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas. Cara untuk
melihat masalah di dalam multikolinieritas adalah dengan menggunakan
correlation matrix seperti table sebagai berikut:
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas
INSTIF

INDP

KOMITE

ROA

SIZE

INSTIF

1.000000

INDP

-0.071342

1.000000

KOMITE

0.593543

-0.212840

1.000000

ROA

-0.134804

0.087758

-0.189154

1.000000

SIZE

0.124657

0.292142

0.222739

-0.019086

1.000000

DER

0.506951

0.010106

0.593557

-0.109766

0.200076

DER

1.000000

Sumber: Output Eviews diolah penulis, 2018
Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien
korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.8 maka dapat disimpulkan
bahwa antar variabel independen tidak ada unsur multikolinieritas. Hasil yang
didapat dari correlation matrix pada Tabel 4.5 menunjukkan korelasi antar variabel
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kurang dari 0.8, artinya pada model ini tidak ada unsur multikolinieritas di dalam
penelitian ini.

3.3.3.2 Uji Aurokorelasi
Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode
sebelumnya dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Penelitian ini
menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk mendeteksi adanya
autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila nilai
DW-stat berada pada kisaran 1,54-2.46. Hasil pengujian autokorelasi pada hasil
regresi persamaan menunjukkan tidak ditemukan adanya masalah autokorelasi.

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi
Durbin-Watson Statistic
DW-stat

1.900778

Sumber: Output Eviews diolah penulis, 2018
Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.6 menunjukkan nilai DW-stat sebesar
1.961476 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji autokorelasi ini diterima
dan terbebas dari masalah autokorelasi karena berada pada batas 1.54-2.46.
4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan
dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan
dari suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan
menggunakan Uji Glejser untuk model 1 yang disajikan pada tabel 4.7.
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Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.113919 Prob. F(6,112)
6.701642 Prob. Chi-Squared(6)
6.141798 Prob. Chi-Squared(6)

0.3689
0.3493
0.4075

Sumber: Output Eviews diolah penulis, 2018

4.3.4 Hasil Regresi Data Panel
Setelah dilakukan regresi dengan OLS menggunakan model random effect
pada model tersebut dan telah lulus uji asumsi klasik. Analisis hasil dari model
regresi persamaan menggunakan data sebagai berikut:
Tabel 4.8 Hasil Regresi Persamaan
CETR = 0.5796 – 0.0026*INSTIF – 0.2500*INDP – 0.0059*KOMITE –
1.2496*ROA – 0.0086*SIZE + 0.1607*DER + 𝜺𝒊𝒕
Variabel

Coefficient

t-Stastistic

Prob.

ISNTIF

-0.002661

0.003155

0.4007

INDP

-0.250036

0.142259

0.0816

KOMITE

-0.005938

0.005291

0.2642

ROA

-1.249623

0.246159

0.0000

SIZE

-0.008641

0.011687

0.4613

DER

0.160781

0.033446

0.0000

C

0.579698

0.338035

0.0892

R-squared

0.323005

Adjusted R-squared

0.286078

Prob(F-statistic)

0.000000
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Sumber: Output Eviews diolah penulis, 2018
Dari hasil regresi yang telah dilakukan, didapatkan hasil seperti yang
dilampirkan diatas pada table 4.8 dan diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Apabila

Insentif

Manajerial

(INSNTIF),

efektivitas

komisaris

independen (INDP), komite audit (KOMITE), profitabilitas (ROA),
ukuran perusahaan (SIZE), dan leverage (DER) diasumsikan konstan,
maka penghindaran pajak (CETR) adalah sebesar 0.0579698.
2. Koefisien regresi untuk INSNTIF sebesar -0.002661. Hal ini
menunjukkan bahwa penghindaran pajak (CETR) akan mengalami
pengurangan tarif pajak sebesar 0.002661 untuk setiap peningkatan
insentif manajerial berupa opsi saham dan sebaliknya. Hal tersebut
dengan asumsi variable lain adalah konstan.
3. Koefisien regresi untuk INDP sebesar -0.250036. Hal ini menunjukkan
bahwa penghindaran pajak (CETR) akan mengalami pengurangan tarif
pajak sebesar 0.250036 untuk setiap peningkatan efektivitas komisaris
independen dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variable lain
adalah konstan.
4. Koefisien regresi untuk KOMITE sebesar -0.005938. Hal ini
menunjukkan bahwa penghindaran pajak (CETR) akan mengalami
pengurangan tarif pajak sebesar 0.005938 untuk setiap peningkatan
komite audit dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variable lain
adalah konstan.
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5. Koefisien regresi untuk ROA sebesar -1.149623. Hal ini menunjukkan
bahwa penghindaran pajak (CETR) akan mengalami pengurangan tarif
pajak sebesar 1.149623 untuk setiap peningkatan profitabilitas dan
sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variable lain adalah konstan.
6. Koefisien regresi untuk SIZE sebesar -0.008641. Hal ini menunjukkan
bahwa penghindaran pajak (CETR) akan mengalami pengurangan tariff
pajak sebesar 0.008641 untuk setiap peningkatan ukuran perusahaan
dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variable lain adalah
konstan.
7. Koefisien regresi untuk DER sebesar 0.160781. Hal ini menunjukkan
bahwa penghindaran pajak (CETR) akan mengalami penambahan tarif
pajak sebesar 0.160781 untuk setiap peningkatan leverage perusahaan
dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variable lain.

4.3.5 Pengujian Hipotesis
4.3.5.1 Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat diguakan
untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan
antara variable independen dengan variable dependen didalam mengestimasi
persamaan regresi. Berdasarkan hasil regersi tabel 4.8 menjelaskan bahwa koefisien
determinasi dari persamaan penelitian ini (Adjusted R-Square) adalah sebesar
0.286078 atau 28.6078%.
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Hal ini menunjukkan bahwa insentif manajerial (INSTIF), efektivitas
komisaris independen (INDP), komite audit (KOMITE), profitabilitas (ROA),
ukuran perusahaan (SIZE) dan leverage (DER) mampu menjelaskan pengaruh
kepada penghindaran pajak dengan proksi CETR untuk hanya sebesar 28.6078%.
sisanya yaitu sebesar 71.3922% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan
dalam model penelitian ini. Variabel lainnya dapat berupa kualitas audit,
kepemilikan institusional, dan kompensasi rugi fiskal.
4.3.5.2 Uji F (Uji Simultan)
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh
simultan terhadap variable-variabel independen dalam variable dependen.
Berdasarkan tebel 4.8 memiliki nilai probabilitas F-statistic sebesar 0.000000
sehingga nilai probabilitas dari F-statistic lebih kecil dari 0.1. Hal ini menunjukkan
bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel insentif manajerial, efektivitas
komisaris independen, komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage
perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara signifikan.
4.3.5.3 Uji t (Uji Parsial)
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dan variabel
independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai
berikut:
Variabel Independen
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a. Hipotesis 1 (H1 ) dalam penelitian ini yaitu: insentif manajerial berpengaruh
negatif terhadap penghindaran pajak (CETR). Berdasarkan hasil regresi
persamaan pada tabel 4.8, ditemukan nilai probabilitas insentif manajerial
(INSTIF) sebesar 0.4007 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.1 dan
koefisien regresi dari variabel insentif manajerial (INSTIF) menunjukkan
nilai -0.002661. Hal tersebut menunjukkan bahwa insentif manajerial
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (CETR).
Sehingga bisa dinyatakan bahwa pada penelitian ini 𝐇𝐚 ditolak.
b. Hipotesis 2 (H2 ) dalam penelitian ini yaitu: efektivitas komisaris
independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (CETR).
Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.8, ditemukan nilai
probabilitas efektivitas komisaris independen (INDP) sebesar 0.0816 atau
lebih besar dari nilai signifikansi 0.1 dan koefisien regresi dari variabel
efektivitas komisaris independen (INDP) menunjukkan nilai -0.250036. Hal
tersebut menunjukkan bahwa efektivitas komisaris independen berpengaruh
negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (CETR). Sehingga bisa
dinyatakan bahwa pada penelitian ini 𝐇𝐚 diterima.
c. Hipotesis 3 (H3 ) dalam penelitian ini yaitu: komite audit berpengaruh
negatif terhadap penghindaran pajak (CETR). Berdasarkan hasil regresi
persamaan pada tabel 4.8, ditemukan nilai probabilitas komite audit
(KOMITE) sebesar 0.2642 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.1 dan
koefisien regresi dari variabel komite audit (KOMITE) menunjukkan nilai
-0.005938. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh
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negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (CETR). Sehingga
bisa dinyatakan bahwa pada penelitian ini 𝐇𝐚 ditolak.
Variabel Kontrol
d. Hipotesis 4 (H4 ) dalam penelitian ini yaitu: profitabilitas berpengaruh
negatif terhadap penghindaran pajak (CETR). Berdasarkan hasil regresi
persamaan pada tabel 4.8, ditemukan nilai probabilitas profitabilitas (ROA)
sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.1 dan koefisien
regresi dari variabel profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai -1.249623. Hal
tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan
terhadap penghindaran pajak (CETR). Sehingga bisa dinyatakan bahwa
pada penelitian ini 𝐇𝐚 diterima.
e. Hipotesis 5 (H5 ) dalam penelitian ini yaitu: ukuran perusahaan berpengaruh
positif terhadap penghindaran pajak (CETR). Berdasarkan hasil regresi
persamaan pada tabel 4.8, ditemukan nilai probabilitas ukuran perusahaan
(SIZE) sebesar 0.4613 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.1 dan
koefisien regresi dari variabel ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai
-0.008641. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (CETR).
Sehingga bisa dinyatakan bahwa pada penelitian ini 𝐇𝐚 ditolak.
f. Hipotesis 6 (H6 ) dalam penelitian ini yaitu: leverage berpengaruh positif
terhadap penghindaran pajak (CETR). Berdasarkan hasil regresi persamaan
pada tabel 4.8, ditemukan nilai probabilitas tingkat leverage (DER) sebesar
0.0000 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.1 dan koefisien regresi dari
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variabel leverage (DER) menunjukkan nilai 0.160781. Hal tersebut
menunjukkan bahwa leverage (DER) berpengaruh positif signifikan
terhadap penghindaran pajak (CETR). Sehingga bisa dinyatakan bahwa
pada penelitian ini 𝐇𝐚 diterima.
4.4 Hasil Analisis Penelitian
4.4.1 Variabel Independen
1. Pengaruh insentif manajerial terhadap penghindaran pajak
Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan bahwa variabel insentif
manajerial yang diproksikan dengan INSTIF memiliki nilai probabilitas
sebesar 0.4007 hasil probabilitas tersebut diatas dari tingkat signifikasi
sebesar 0.1 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.002661. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa insentif manajerial tidak berpengaruh negatif
terhadap penghindaran Cash Effective Tax Rate, oleh karena itu dapat
diketahui bahwa insentif manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap
penghindaran pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Armstrong et al
(2015) yang menjelaskan bahwa insentif manajerial berpengaruh positif
terhadap penghindaran pajak perusahaan.
Hasil pengujian ini memberikan bukti bahwa insentif manajerial
yang diukur dengan menggunakan opsi saham tidak berpengaruh terhadap
penghindaran pajak yang terjadi dalam perusahaan. Tidak berpengaruhnya
insentif manajerial terhadap penghindaran pajak perusahaan dapat dijelaskan
bahwa berdasarkan hasil analisis data perusahaan property, real estate dan
konstruksi bangunan dalam penelitian ini terdapat sedikitnya perusahaan yang
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menerapkan opsi saham sebagai insentif untuk karyawan pada perusahaan
tersebut karena opsi saham tidak mampu memberikan manfaat untuk
perusahaan.
Nilai insentif manajerial pada perusahaan perusahaan property, real
estate dan konstruksi bangunan dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif
bahwa nilai rata-rata perusahaan yang menerapkan opsi saham hanya sebesar
1.544441. Opsi saham yang diterapkan perusahaan belum mampu
meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih efisien. Hal ini didukung dengan
Kartikasari dan Astrika (2015) yang menjelaskan bahwa opsi saham tidak
berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sehingga besar atau kecilnya opsi
saham pada tidak mempengaruhi motivasi karyawan untuk bekerja dengan
baik dan tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.

2. Pengaruh efektivitas komisaris independen terhadap penghindaran pajak
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, bahwa
efektivitas komisaris independen yang diproksikan dengan INDP memiliki
nilai probabilitas 0.0816hasil probabilitas tersebut diatas dari tingkat
signifikasi sebesar 0.1 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.250036.
Hasil tersebut menunjukan bahwa efektivitas komisaris independen
berpengaruh negatif signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate. Hasil ini
sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Diantari dan Ulupui,
2016) menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif
terhadap penghindaran pajak perusahaan.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komisaris
independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan
yang memiliki komisaris independen minimal 30% dari total komisaris yang
ada dalam perusahaan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang
ada dalam perusahaan. Hal ini karena komisaris independen dalam
perusahaan menjalankan perannya dengan maksimal dalam melaksanakan
tugas dan dalam menjalankan pengawasan terhadap manajemen pada
perusahaan tersebut, sehingga dapat mengurangi masalah keagenan dan
membuat turunnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan.
Hasil yang didapat dari variabel efektivitas komisaris independen
pada perusahaan property, real estate dan konstruksi bangunan dalam hasil
statistik deskriptif bahwa tignkat efisiensi komisaris independen hanya
0.361226. Hal ini menunjukkan semakin banyak keberadaan komisaris
independen memiliki banyak pengaruh dalam melaksanakan tugas dan
pengawasan, karena pengawasan yang besar yang dilakukan oleh dewan
komisaris dapat membuat pihak manajemen lebih berhati-hati dalam
mengambil keputusan.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Cahyono et al (2016) yang menunjukkan bahwa komisaris
independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang ada
dalam perusahaan.
3. Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, bahwa
komite audit yang diproksikan dengan KOMITE memiliki nilai probabilitas
0.2642 hasil probabilitas tersebut diatas dari tingkat signifikasi sebesar 0.1
dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.005938 Hasil tersebut
menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh negatif signifikan
terhadap Cash Effective Tax Rate, oleh karena itu dapat diketahui bahwa
komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini
bertentangan dengan penelitian Fadhillah (2014) yang menyatakan bahwa
komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance (penghindaran
pajak) dan penelitian serupa juga dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016)
menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran
pajak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki
pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Tidak berpengaruhnya komite
audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan menjelaskan bahwa
walaupun komite audit sering melakukan rapat pada perusahaan tersebut,
komite audit belum cukup mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan
karena kewenangan komite audit masih dibatasi oleh dewan komisaris.
Presentase komite audit yang diukur dengan jumlah aktifitas rapat
komite audit dalam 1 tahun dapat kita lihat dari hasil statistik deskriptif bahwa
tingkat efisiensi rapat komite audit sebesar 5.692308. Banyaknya aktifitas
rapat komite audit yang dilakukan perusahaan tidak memungkinkan komite
audit untuk selalu hadir mengikuti rapat. Apabila perusahaan yang memiliki
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tingkat kehadiran yang baik dalam mengikuti rapat komite audit terdapat
faktor lain yang tetap tidak mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan,
yaitu laporan yang ditelaah oleh komite audit yang terdeteksi adanya
penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan masih di anggap
perubuatan yang ilegal dan masih sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK).
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Septiadi et al (2015) yang menunjukkan bukti empiris bahwa komite audit
tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.
4. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, bahwa
profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki nilai probabilitas
0.0000 hasil probabilitas tersebut dibawah dari tingkat signifikasi sebesar 0.1
dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -1.249623. Hasil ini menunjukan
bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap Cash Effective
Tax Rate, oleh karena itu dapat diketahui bahwa profitabilitas berpengaruh
positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini bertentangan dengan penelitian
Cahyono et al (2016) yang menjelaskan bahwa profitabilitas tidak memiliki
pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.
Pengaruh positif antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak
dapat terjadi karena meningkatnya

kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba perusahaan sehingga laba opersional dan nilai pajak juga
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akan mengalami peningkatan. Meningkatnya pajak dalam perusahaan
memungkinkan perusahaan melakukan adanya upaya penghindaran pajak
untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dari laba yang didapat pada
perusahaan tersebut. Teori agensi disini berperan memacu para manajemen
(Agent) untutk meningkatkan laba perusahaan. Agent akan berusaha
mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi yang diberikan
kepada pihak agent karena adanya beban pajak perusahaan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Wardani & Khoiriyah (2018) yang menjelaskan bahwa profitabilitas memiliki
pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, bahwa
ukuran perusahaan yang diproksikan dengan SIZE memiliki nilai probabilitas
0.4613 hasil probabilitas tersebut diatas dari tingkat signifikasi sebesar 0.1
dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.008641. Hasil ini menunjukan
bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Cash
Effective Tax Rate, oleh karena itu dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan
tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
perusahaan.
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Perusahaan yang semakin besar makan akan semakin besar laba
kapasitas laba yang diperoleh oleh perusahaan tersebut sehingga
memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak
agar perusahaan tersebut memperoleh laba yang tinggi dan akan mendapatkan
perhatian lebih dari pemerintah. Fiskus akan memperhatikan untuk
memberikan pajak kepada perusahaan yang memiliki SIZE yang besar sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Variabel tidak tidak memiliki
pengaruh karena besar kecilnya suatu perusahaan akan memiliki tanggung
jawab untuk membayar pajak dan bagi perusahaan yang melanggar peraturan
perpajakan akan menjadi perhatian pemerintah dan fiskus.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Dewi & Jati (2014) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak
berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan
6. Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak perusahaan
Berdasrkan hasil pengujian hipotesis yang teleh dilakukan, bahwa
leverage yang diproksikan dengan DER memiliki nilai probabilitas 0.0000
hasil probabilitas tersebut dibawah dari tingkat signifikasi sebesar 0.1 dan
memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.160781. Hasil ini menunjukan
bahwa leverage berpengaruh positif terhadap Cash Effective Tax Rate, Oleh
karena itu dapat diketahui bahwa leverage memiliki pengaruh negatif
terhadap penghindaran pajak. Hasil ini bertentangan dengan penelitian
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Dharma dan Ardiana (2016) yang menjelaskan bahwa leverage berpengaruh
positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
Pengaruh negatif antara leverage terhadap penghindaran pajak dapat
terjadi apabila perusahaan dapat mengelola utangnya dengan baik dan efisien
akan memperolah laba yang baik. Utang akan meningkatkan nilai perusahaan
apabila hutang tersebut dapat dikelola dengan baik namun apabila jumlah
hutang besar maka resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan juga akan besar
yang mengakibatkan pihak manajemen akan lebih berhati-hati dalam
mengambil resiko apabila tingkat hutang tersebut tinggi dan pihak manajemen
tidak akan mengambil resiko untuk melakukan penghindaran pajak atas
tingkat hutang yang tinggi.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari
dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif
terhadap penghindaran pajak perusahaan.

4.5 Uji Robustness
Dalam penelitian ini uji robustness dilakukan untuk menguatkan hasil
penelitian dengan cara mengganti proksi CETR (Cash Effective Tax Rate) dengan
BTG (Book Tax Gap), sehingga dapat dilihat apakah pengaruh variable independen
terhadap variable dependen tersebut dapat tetap konsisten apabila dihitung dengan
menggunakan model yang berbeda (Brian dan Martani, 2014).
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1. Insentif Manajerial
Insentif Manajerial atau Kompensasi manajemen merupakan biaya
sebagai kompensasi terhadap manajemen agar manajemen dapat lebih
transparan dan meningkatkan kinerja manajemen dan otomatis
meningkatkan kinerja perusahaan (McColgan, 2001). Insentif manajerial
dapat dihitung dengan menggunakan logaritma natural dari jumlah opsi
saham yang ada dalam perusahaan.
Hasil regresi penelitian berdasarkan tabel 4.8 bahwa variabel
insentif manajerial terhadap penghindaran pajak yang diproksikan
dengan Cash Effective Tax Rate menunjukkan nilai Adj R-square
28.63%. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas
insentif manajerial sebesar 0.4825 sehingga insentif manajerial tidak
memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan Cash
Effective Tax Rate. Sedangkan hasil regresi dengan menggunakan Book
Tax Gap sebagai proksi penghindaran pajak menunjukkan Adj R-square
96,66% dan memiliki angka probabilitas sebesar 0.1095 sehingga
insentif manajerial juga tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran
pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan perusahaan yang menggunakan
opsi saham dalam memberikan insentif kepada karyawan belum efektif
untuk meminimalisir adanya penghindaran pajak perusahaan. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang diproksikan
dengan Cash Effective Tax Rate konsisten dengan penghindaran pajak
perusahaan yang diproksikan dengan Book Tax Gap.
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2. Efektivitas komisaris independen
Cahyono et al (2016) mendefinisikan bahwa komisaris independen
adalah seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala baik itu dengan
pemegang saham maupun dengan dewan komisaris atau direksi dalam
perusahaan. Efektivitas dewan komisaris dapat dihitung dengan
melakukan pembagian jumlah komisaris independen dengan jumlah
seluruh dewan komisaris yang ada dalam perusahaan.
Hasil regresi penelitian berdasarkan tabel 4.8 bahwa variabel
efektivitas komisaris independen terhadap penghindaran pajak yang
diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate menunjukkan nilai Adj Rsquare 28.63%. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas
efektivitas komisaris independen sebesar 0.0616 sehingga efektivitas
komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak
perusahaan (Cash Effective Tax Rate). Sedangkan hasil regresi dengan
menggunakan Book Tax Gap sebagai proksi penghindaran pajak
menunjukkan Adj R-square 96,66% dan memiliki angka probabilitas
sebesar 0.3697 sehingga efektivitas komisaris independen juga memiliki
pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan
peran komisaris independen sangat penting dalam pengambilan
keputusan operasional perusahaan sehingga komisaris sangat efisien
dalam meminimalisir penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa penghindaran pajak yang diproksikan dengan Cash Effective Tax
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Rate konsisten dengan penghindaran pajak perusahaan yang diproksikan
dengan Book Tax Gap.
3. Komite audit
Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai
masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan,
akuntansi, dan pengendalian intern Hardiningsih (2010). Komite audit
dalam penelitian ini dapat diukur dengan melihat jumlah rapat yang
dilakukan komite audit dalam perusahaan.
Hasil regresi penelitian berdasarkan tabel 4.8 bahwa variabel komite
audit terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan Cash
Effective Tax Rate menunjukkan nilai Adj R-square 28.63%. Hasil
regresi juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas komite audit sebesar
0.1369 sehingga komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap
penghindaran pajak perusahaan (Cash Effective Tax Rate). Sedangkan
hasil regresi dengan menggunakan Book Tax Gap sebagai proksi
penghindaran pajak menunjukkan Adj R-square 96,66% dan memiliki
angka probabilitas sebesar 0.8918 sehingga komite audit juga tidak
memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini
menunjukkan walaupun komite audit sering melakukan rapat pada
perusahaan tersebut, komite audit belum cukup mempengaruhi
penghindaran pajak perusahaan karena kewenangan komite audit masih
dibatasi oleh dewan komisaris. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
penghindaran pajak yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate
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konsisten dengan penghindaran pajak perusahaan yang diproksikan
dengan Book Tax Gap.
4. Profitabilitas
Profitabilitas

merupakan

kemampuan

perusahaan

untuk

memperoleh laba dengan meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat
bekerja secara efisien Hanum (2012). Profitabilitas dapat diukur dengan
menggunakan ROA yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total
asset perusahaan.
Hasil regresi penelitian berdasarkan tabel 4.8 bahwa variabel
profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan
Cash Effective Tax Rate menunjukkan nilai Adj R-square 28.63%. Hasil
regresi juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas profitabilitas sebesar
0.0000 sehingga profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap Cash
Effective Tax Rate yang berarti profitabilitas berpengaruh negatif
terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan hasil regresi
dengan menggunakan Book Tax Gap sebagai proksi penghindaran pajak
menunjukkan Adj R-square 96,66% dan memiliki angka probabilitas
sebesar 0.0000 sehingga profitabilitas juga memiliki pengaruh negatif
terhadap Book Tax Gap yang berarti profitabilitas berpengaruh negatif
terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan apabila
kemampuan perusahaan perusahaan memperoleh laba meningkat maka
besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak agar laba
yang dihasilkan memiliki selisih yang sedikit. Hasil tersebut
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menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang diproksikan dengan Cash
Effective Tax Rate konsisten dengan penghindaran pajak perusahaan
yang diproksikan dengan Book Tax Gap.
5. Ukuran perusahaan
Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya suatu perusahaan
yang dapat dilihat dari total aset perusahaan tersebut Pantow et al (2015).
Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan logaritma natural
dari total asset perusahaan.
Hasil regresi penelitian berdasarkan tabel 4.8 bahwa variabel ukuran
perusahaan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan Cash
Effective Tax Rate menunjukkan nilai Adj R-square 28.63%. Hasil
regresi juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas ukuran perusahaan
sebesar 0.5715 sehingga ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh
terhadap penghindaran pajak perusahaan (Cash Effective Tax Rate).
Sedangkan hasil regresi dengan menggunakan Book Tax Gap sebagai
proksi penghindaran pajak menunjukkan Adj R-square 96,66% dan
memiliki angka probabilitas sebesar 0.1000 sehingga ukuran perusahaan
juga tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan
(Book Tax Gap). Hal ini menunjukkan perusahaan yang memiliki
kapasitas laba yang tinggi maupun rendah tetap menjadi perhatian
pemerintah dan fiskus apabila perusahaan tersebut melanggar
perpajakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang
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diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate konsisten dengan
penghindaran pajak perusahaan yang diproksikan dengan Book Tax Gap.
6. Leverage
Leverage merupakan suatu rasio untuk mengukur seberapa banyak
aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, atau seberapa besar hutang
berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva Putri (2017). Leverage
diukur dengan DER yaitu total hutang dibagi dengan total ekuitas
perusahaan.
Hasil regresi penelitian berdasarkan tabel 4.8 bahwa variable
leverage terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan Cash
Effective Tax Rate menunjukkan nilai Adj R-square 28.63%. Hasil
regresi juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas leverage sebesar
0.0000 sehingga leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap
(Cash Effective Tax Rate) yang berarti leverage berpengaruh negatif
terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan hasil regresi
dengan menggunakan Book Tax Gap sebagai proksi penghindaran pajak
menunjukkan Adj R-square 96,66% dan memiliki angka probabilitas
sebesar 0.0000 sehingga leverage juga memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap Book Tax Gap yang berarti leverage berpengaruh
negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan
apabila tingkat hutang terlalu tinggi dalam perusahaan maka pihak
manajemen akan lebih berhati-hati dan tidak akan melakukan
pegnhindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penghindaran
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pajak yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate konsisten
dengan penghindaran pajak perusahaan yang diproksikan dengan Book
Tax Gap.

Tabel 4.9 Uji Robustness
Variabel

CETR

BTG

Coefficient

Prob.

Coefficient

Prob.

INSTIF

-0.002350

0.4825

-0.000758

0.1095

INDP

-0.282511

0.0616

0.015714

0.3697

KOMITE

-0.008275

0.1369

-0.000150

0.8918

ROA

-1.360685

0.0000

1.106834

0.0000

SIZE

-0.006925

0.5715

-0.005889

0.1000

DER

0.162271

0.0000

0.030230

0.0000

C

0.564161

0.1124

0.150257

0.1766

N

117

117

Sumber: Output Eviews diolah penulis, 2018

4.6 Implikasi Manajerial
Dari hasil penelitian “Pengaruh insentif manajerial, efektivitas komisaris
inependen dan komite audit terhdap penghindaran pajak perusahaan dengan objek
penelitian perusahaan sektor-sektor property, real estate dan konstruksi bangunan
yang terdaftar di BEI 2013-2017” sebagai perusahaan yang berkonstribusi dalam
pemungutan pajak, memiliki hasil perolehan bahwa variabel insentif manajerial
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(INSTIF), efektivitas komisaris independen (INDP) dan komite audit (KOMITE)
tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.
Melihat dari hasil pada penelitian ini variable yang mempengaruhi
penghindaran pajak adalah efektivitas komisaris independen. Apabila komisaris
independen semakin banyak dalam perusahaan maka semakin sedikit penghindaran
pajak dilakukan, hal tersebut dapat membuat para komisaris yang terafiliasi dalam
perusahaan menjadi lebih hati-hati dan takut untuk menghindari pajak perusahaan
karena hal tersebut dapat diketahui atau diawasi oleh pihak komisaris independen
tersebut. Perusahaan yang memiliki komisaris independen yang banyak
memungkinkan perusahaan taat untuk membayar pajak perusahaan. Dengan adanya
hal tersebut regulator sebaiknya selalu mengawasi dan memberikan sanksi kepada
perusahaan yang tidak memiliki komsaris independen sebab komisaris independen
disini sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak perusahaan.
Hasil penelitian juga dpaat memberikan tambahan pengetahuan baru
khususnya untuk perhitungan penghindaran pajak bahwa dari hasil uji robustness
yang menunjukkan bahwa Effective Tax Rate (ETR) dan Book Tax Differences
(BTD) yang merupakan proksi penghindaran pajak memberikan hasil yang
konsisten dan dapat saling melengkapi.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki tujuan
untuk melihat hubungan antara insentif manajerial, efektivitas komisaris
independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini
menggunakan perusahaan dalam sektor property, real estate dan konstruksi
bangunan yang terdaftar di BEI 2013-2017 dan sampel yang digunakan adalah 119
perusahaan. Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Variabel

insentif

manajerial

tidak

berpengaruh

negatif

terhadap

penghindaran pajak (Cash Effective Tax Rate) pada perusahaan sektor
property, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI 20132017. Sedangkan variabel insentif manajerial juga memiliki hasil yang tidak
berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Book Tax Gap) sebagai
pengujian tambahan. Sehingga hasil tersebut robust, karena hasil dari
penelitian dari 2 pengukuran dependen sejalan.
2. Variabel efektivitas komisaris independen berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak (Cash Effective Tax Rate) pada perusahaan sektor
property, real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI 20132017. Sedangkan variabel efektivitas komisaris independen juga memiliki
hasil berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Book Tax Gap)
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sebagai pengujian tambahan. Sehingga hasil tersebut robust, karena hasil
dari penelitian dari 2 pengukuran dependen sejalan.
3. Variabel komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran
pajak (Cash Effective Tax Rate) pada perusahaan sektor property, real estate
dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI 2013-2017. Sedangkan
variabel komite audit juga memiliki hasil yang tidak berpengaruh negatif
terhadap penghindaran pajak (Book Tax Gap) sebagai pengujian tambahan.
Sehingga hasil tersebut robust, karena hasil dari penelitian dari 2
pengukuran dependen sejalan.

5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian
Berdasarkan

penelitian

yang

telah

dilakukan,

terdapat

beberapa

keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dan beberapa saran adalah sebagai berikut:
1. Pada penelitian ini variabel insentif manajerial yang menggunakan proksi
opsi saham hanya sedikit yang menggunakannya sebagai insentif.
Diharapkan bagi penelitian selanjutnya menggunakan proksi bonus atau gaji
untuk insentif manajerial.
2. Pada penelitian perusahaan property, real estate dan konstruksi bangunan
yang terdaftar di BEI 2013-2017 hanya terdapat 3 perusahaan yang
menggunakan opsi saham. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya
menggunakan perusahaan manufaktur atau perbankan sebagai sampel
penelitiannya.

Indonesia Banking School
Pengaruh Insentif Manajerial..., Alan Darmasaputra, Ak.-Ibs, 2018

96

3. Pada penelitian ini nilai koefisien determinasi penghindaran pajak dengan
proksi Cash Effective Tax Rate yang dilihat dari Adjusted R-square hanya
sebesar 0.286302 atau 28.63%. Hal tersebut menunjukkan bahwa insentif
manjerial, efektivitas komisaris independen dan komite audit berpengaruh
hanya 28.63% sisanya 71.37% dipengaruhi variabel lain kualitas audit,
kepemilikan institusional, dan kompensasi rugi fiskal. Diharapkan
penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain tersebut.
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LAMPIRAN
Lampiran 1
Daftar Populasi Pada Perusahaan Property, Real Estate dan Konstruksi
Bangunan di BEI
NO

Kode Emiten

Nama Perusahaan

1

APLN

Agung Podomoro Land Tbk

2

ASRI

Alam Sutera Reality Tbk

3

BAPA

Bekasi Asri Pemula Tbk

4

BCIP

Bumi Citra Permai Tbk

5

BEST

Bekasi Fajar Industrial Tbk

6

BIPP

Bhuwanatala Indah permai Tbk

7

BSDE

Bumi Serpong Damai Tbk

8

CTRA

Ciputra Development Tbk

9

DILD

Intiland Development Tbk

10

EMDE

Megapolitan Development Tbk

11

GAMA

Gading Development Tbk

12

GMTD

Gowa Makassar Tourism Development Tbk

13

GPRA

Perdana Gpura Prima Tbk

14

GWSA

Greenwood Sejahtera Tbk

15

JPRT

Jaya Real Property Tbk

16

KIJA

Kawasan industri jababeka Tbk

17

LPCK

Lippo Cikarang Tbk

18

LPKR

Lippo Karawaci Tbk

19

MDLN

Modernland Realty Tbk
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20

MKPI

Metropolitan Kentjana Tbk

21

MTLA

Metropolitan land Tbk

22

PUDP

PP Properti Tbk

23

PWON

Pakuwon Jati Tbk

24

SCBD

Danayasa Arthatama Tbk

25

SMDM

Suryamas Dutamakmur Tbk

26

SMRA

Summarecon Agung Tbk

27

JKON

Jaya Kontrusksi Manggala Tbk

28

NRCA

Nusa Raya Cipta Tbk

29

TOTL

Total Bangunan Persada Tbk

30

WSKT

Waskita Karya (Persero) Tbk

Lampiran 2(a)
Hasil Uji Chow (CETR)
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

(29,91)
29

0.0020
0.0000

d.f.

Prob.

1.716593
55.416108

(29,91)
29

0.0279
0.0022

Std. Error

t-Statistic

2.242143
68.470581

Lampiran 2(b)
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Hasil Uji Chow (BTG)

Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: BTG
Method: Panel Least Squares
Date: 07/31/18 Time: 14:44
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 30
Total panel (unbalanced) observations: 127
Variable

Coefficient

Prob.

Indonesia Banking 0.9158
School

INSENTIF_MANAJERIAL
-9.13E-05
0.000862
-0.105913
EFEKTIVITAS_KOMSIARIS_INDEPENDEN -0.000374
0.037818
-0.009891
Pengaruh Insentif Manajerial..., Alan Darmasaputra, Ak.-Ibs, 2018
KOMITE_AUDIT
-0.000487
0.001316
-0.369927
ROA
1.626470
0.073017
22.27525
SIZE
-0.000349
0.002394
-0.145639

0.9921
0.7121
0.0000
0.8845

104

Lampiran 3(a)
Hasil Uji Hausman (CETR)
Test Summary

Chi-Sq. Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

6.078688

6

0.4144

Cross-section random

Lampiran 3(b)
Correlated Random Effects - Hausman Test
Hasil Uji Hausman
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary

(BTG)

Chi-Sq. Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

14.642241

6

0.0232

Fixed
Random
Uji Normalitas
(CETR)

Var(Diff.)

Prob.

0.000001
0.001182
0.000007
0.004314
0.000062
0.000268

0.3673
0.8525
0.7153
0.0071
0.8460
0.0627

Cross-section random

Cross-section random effects test comparisons:
Lampiran
Variable

4(a)

INSENTIF_MANAJERIAL
-0.001146
EFEKTIVITAS_KOMSIARIS_INDEPENDEN 0.000690
KOMITE_AUDIT
-0.001544
ROA
1.844217
SIZE
-0.002279
DER
0.035972

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: BTG
Method: Panel Least Squares
Date: 07/31/18 Time: 14:45
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 30
Lampiran
Total panel (unbalanced) observations: 127
Variable

-0.000193
-0.005702
-0.000572
1.667408
-0.000749
0.005508

4(b)

Uji Normalitas (BTG)
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
0.008689
INSENTIF_MANAJERIAL
-0.001146
EFEKTIVITAS_KOMSIARIS_INDEPENDEN 0.000690
KOMITE_AUDIT
-0.001544
ROA
1.844217
SIZE
-0.002279
DER
0.035972

0.256182
0.001375
0.050814
0.002995
0.097746
0.008286
0.018390

0.033916
-0.832963
0.013577
-0.515467
18.86746
-0.275044
1.956125

0.9730
0.4070
0.9892
0.6075
0.0000
0.7839
0.0535

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.877526
0.830421
0.038689
0.136215
253.9891
18.62906
0.000000

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

0.089574
0.093952
-3.432899
-2.626673
-3.105339
2.519977
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Lampiran 5(a)
Uji Multikolinieritas (CETR)
INSENTIF_...
EFEKTIVITA...
KOMITE_A...
ROA
SIZE
DER

INSENTIF_... EFEKTIVITA...
1.000000
-0.071342
-0.071342
1.000000
0.593543
-0.212840
-0.134804
0.087758
0.124657
0.292142
0.506951
0.010106

KOMITE_A...
0.593543
-0.212840
1.000000
-0.189154
0.222739
0.593557

ROA
-0.134804
0.087758
-0.189154
1.000000
-0.019086
-0.109766

Dependent Variable: CETR
Lampiran 5(b)
Method: Panel Least Squares
Date: 10/14/18 Time: 12:29
Uji Multikolinieritas (BTG)
Sample (adjusted): 2014 2017
Periods included: 4
INSENTIF_... EFEKTIVITA... KOMITE_A...
ROA
Cross-sections included: 30
Total panel (unbalanced)
INSENTIF_...
1.000000 observations:
-0.058517 86 0.559211
-0.087035
Convergence achieved
iterations -0.179549
EFEKTIVITA...
-0.058517after 91.000000
0.131276

SIZE
0.124657
0.292142
0.222739
-0.019086
1.000000
0.200076

DER
0.506951
0.010106
0.593557
-0.109766
0.200076
1.000000

SIZE

DER

0.090491
0.310888
0.186139
t-Statistic
0.020844
1.000000
0.203347
-0.402013

0.472775
0.043897
0.573305
Prob.
0.017380
0.203347
1.000000
0.6888

EFEKTIVITAS_KOMSIARIS_INDEPENDEN
0.197450
0.196753
1.003545
Method: Panel Least Squares
KOMITE_AUDIT
-0.007201
0.007423
-0.970105
Date: 10/18/18 Time: 21:27
ROA
-1.797487
0.348115
-5.163491
Sample: 2013 2017
0.008410
0.014226
0.591154
Periods included: 5SIZE
LAMPIRAN 6(a)
DER 30
0.118674
0.043338
2.738365
Cross-sections included:
C
0.416111
-0.100945
Total panel (unbalanced)
observations: 117 -0.042004
Uji Autokorelasi
(CETR)
AR(1)
0.461165
0.088616
5.204086
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
R-squared
0.478298 Mean dependent var
Adjusted INSENTIF_MANAJERIAL
R-squared
0.431478 S.D.
dependent -1.618345
var
-0.000758
0.000468
S.E.
of regression
0.117024
info criterion
EFEKTIVITAS_KOMSIARIS_INDEPENDEN
0.015714 Akaike
0.017419
0.902144
Sum squaredKOMITE_AUDIT
resid
1.068173 Schwarz
criterion-0.136463
-0.000150
0.001099
Log likelihood
66.67238
criter.
ROA
1.106834 Hannan-Quinn
0.062481
17.71472
F-statistic
10.21579 Durbin-Watson
stat
SIZE
-0.005889
0.003539
-1.664130
Prob(F-statistic) DER
0.000000
0.030230
0.006571
4.600821
C
0.150257
0.110222
1.363231
Inverted AR Roots
.46
LAMPIRAN
6(b)
Effects Specification

0.3187
0.3350
0.0000
0.5561
0.0076
0.9199
0.0000
Prob.
0.250791
0.155203
0.1095
-1.364474
0.3697
-1.136163
0.8918
-1.272589
0.0000
1.900778
0.1000
0.0000
0.1766

KOMITE_A...
0.559211
-0.179549
Variable
ROA
-0.087035
0.131276
SIZE
0.090491
0.310888
DER INSENTIF_MANAJERIAL
0.472775
0.043897
Dependent
Variable:
BTG

1.000000
-0.119085
Coefficient 1.000000
Std. Error
-0.119085
0.186139
0.020844
0.573305
-0.001960 0.017380
0.004876

Uji Autokorelasi (BTG)

Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.966411
0.951898
0.013006
0.013703
363.5466
66.58658
0.000000

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

0.075740
0.059303
-5.599087
-4.749188
-5.254038
1.844283

LAMPIRAN 7(a)
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Uji Heteroskedastisitas (CETR)

LAMPIRAN 7(b)
Uji Heteroskedastisitas (BTG)

LAMPIRAN 8(a)
Hasil Regresi Model (CETR)
Dependent Variable: CETR
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 10/14/18 Time: 13:24
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 30
Total panel (unbalanced) observations: 117
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

INSENTIF_MANAJERIAL
EFEKTIVITAS_KOMSIARIS_INDEPENDEN
KOMITE_AUDIT
ROA
SIZE
DER
C

-0.002661
-0.250036
-0.005938
-1.249623
-0.008641
0.160781
0.579698

0.003155
0.142259
0.005291
0.246159
0.011687
0.033446
0.338035

-0.843569
-1.757607
-1.122355
-5.076497
-0.739342
4.807135
1.714908

0.4007
0.0816
0.2642
0.0000
0.4613
0.0000
0.0892

Effects Specification
S.D.
Cross-section random
Idiosyncratic random

0.090784
0.111607

Rho
0.3982
0.6018

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.323005
0.286078
0.114315
8.747125
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

0.133919
0.136228
1.437461
1.570297

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.297140
2.250010

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

0.255918
1.003214

LAMPIRAN 8(b)
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Hasil Regresi Model (BTG)
Dependent Variable: BTG
Method: Panel Least Squares
Date: 10/18/18 Time: 22:07
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 30
Total panel (unbalanced) observations: 117
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

INSENTIF_MANAJERIAL
EFEKTIVITAS_KOMSIARIS_INDEPENDEN
KOMITE_AUDIT
ROA
SIZE
DER
C

-0.000758
0.015714
-0.000150
1.106834
-0.005889
0.030230
0.150257

0.000468
0.017419
0.001099
0.062481
0.003539
0.006571
0.110222

-1.618345
0.902144
-0.136463
17.71472
-1.664130
4.600821
1.363231

0.1095
0.3697
0.8918
0.0000
0.1000
0.0000
0.1766

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.966411
0.951898
0.013006
0.013703
363.5466
66.58658
0.000000

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

0.075740
0.059303
-5.599087
-4.749188
-5.254038
1.844283

LAMPIRAN 9
Komparasi Hasil Regresi CETR dan BTG
Variabel

CETR

BTG

Coefficient

Prob.

Coefficient

Prob.

INSTIF

-0.002350

0.4825

-0.000758

0.1095

INDP

-0.282511

0.0616

0.015714

0.3697

KOMITE

-0.008275

0.1369

-0.000150

0.8918

ROA

-1.360685

0.0000

1.106834

0.0000

SIZE

-0.006925

0.5715

-0.005889

0.1000

DER

0.162271

0.0000

0.030230

0.0000

C

0.564161

0.1124

0.150257

0.1766

N

117

117
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