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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang, 

intensitas persediaan, intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dengan 

komite audit sebagai variabel moderating studi pada perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi tahun 2012 sampai 2016. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan hutang, intensitas persediaan, 

intensitas aset tetap dan variabel dependen yaitu penghindaran pajak diukur 

dengan proksi  CETR. Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi berupa 

komite audit. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. Sampel dalam penelitian ini berupa 32 perusahaan manufaktur 

subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2012 sampai 2016. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear 

berganda dengan pengolahan datanya menggunakan software Eviews 9.0. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa variabel kebijakan hutang, intensitas aset tetap 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak; variabel intensitas 

persediaan dan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 

Variabel moderasi komite audit mampu memoderasi pengaruh hubungan 

intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak; komite audit tidak mampu 

memoderasi pengaruh hubungan kebijakan hutang dan pengaruh hubungan 

intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. 

Kata Kunci : Penghindaran Pajak (CETR), Kebijakan Hutang, Intensitas 

Persediaan, Intensitas Aset Tetap dan Komite Audit. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of leverage, inventory intensity, 

capital intensity on tax avoidance with audit committee as moderating variabel at 

Financial Performance of Consumer Goods sector for the year 2012 to 2016. The 

independent variables used in this study were of leverage, inventory intensity, 

capital intensity and the tax avoidance as dependent variable measured by CETR. 

This study also use audit committee as a moderating variable. Sample selection 

method using purposive sampling. The sample used in this study are 32 

manufacturing companies included in the consumer goods sector that listed on 

Indonesia Stock Exchange for the year 2012 to 2016. The data analysis method 

that used is multiple linear regression with Eviews 9.0 software for processing the 

data. The research result showed that leverage, capital intensity has no 

significant effect on tax avoidance; inventory intensity and audit committee has 

negatively effects on tax avoidance. The moderate audit committee is able to 

moderate the influence of inventory intensity; audit committee are not able to 

moderate the influence of leverage and the influence of capital intensity on tax 

avoidance. 

Keywords: tax avoidance (CETR), leverage, inventory intensity, capital intensity 

and audit committee. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan Nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang 

berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata. 

Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah harus 

memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Waluyo (2011) mengatakan 

salah satu usaha suatu negara dalam mewujudkan kemandirian bangsa dalam 

pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam 

negeri berupa pajak. 

Pendapatan negara Indonesia yang bersumber dari pajak sekitar 85,6% 

(Kementrian Keuangan, 2017). Pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk 

meningkatkan pendidikan dan kesejahteran rakyat, mendanai pembangunan 

infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak dituntut untuk terus 

ditingkatkan karena semakin besar pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk 

pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber pendapatan yang besar, maka 

harus diatur oleh undang-undang.  

Berikut adalah data penerimaan pajak dari Kementrian Keuangan 

Republik Indonesia. Realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih belum mampu 

mencapai angka maksimal. Dari data Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 

Tahun 2012 penerimaan pajak di Indonesia tercatat 980,5 Triliun Rupiah dari 
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target yang ingin dicapai yaitu 1.016,2 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut berada 

pada angka 96,5% dari target. 

Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Pajak 2012-2016 

No. Tahun Rencana 

Penerimaan 

Pajak 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak 

Presentase 

Realisasi 

Penerimaan 

1 2012 1.016,2 Triliun 980,5 Triliun 96,5 % 

2 2013 1.148,4 Triliun 1.077,3 Triliun 93,8 % 

3 2014 1.246,1 Triliun 1.146,9 Triliun 92 % 

4 2015 1.489,3 Triliun 1.240,4 Triliun 83,3 % 

5 2016 1.539,2 Triliun 1.285,0 Triliun 83,5 % 

Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2018) 

Pada tahun selanjutnya, tahun 2013 pencapaian penerimaan pajak tercacat 

1.077,3 Triliun Rupiah dari target yang ditetapkan yaitu 1.148,4 Triliun Rupiah. 

Jumlah tersebut mencapai angka 93,8% dari target. Selanjutnya realisasi tahun 

2014 mencapai angka 1.146,9 Triliun Rupiah dari target yang ditetapkan. Jumlah 

tersebut mencapai angka 92% dari target. Tahun 2015 penerimaan pajak tercatat 

1.240,4 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut mencapai angka 83,3% dari target yang 

ditetapkan. Terakhir pada tahun 2016 tercatat penerimaan pajak mencapai angka 

1.285,0 Triliun Rupiah dari target yang ditetapkan sebesar 1.539,2 Triliun Rupiah. 

Angka tersebut mancapai 83,5% dari target yang ditetapkan. 

Dari data diatas menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak 

merupakan kontribusi besar pada anggaran penerimaan negara. Penerimaan dari 

sektor pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan 

pembangunan negara sehingga harus dikelola oleh pemerintah dengan baik. 
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Tetapi pertumbuhan penerimaan pajak dalam kenyataannya tidak diikuti oleh 

kenaikan tax ratio. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam gelaran 

Rapat Kerja Nasional Kementrian Keuangan, bahwa rasio pajak Indonesia berada 

di level 11%. Selama 3 tahun terakhir Indonesia memiliki tax ratio terendah 

dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Penerimaan pajak 

yang tidak pernah mencapai target mengakibatkan rendahnya tax ratio Indonesia. 

Optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami 

kendala, akibatnya efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dan 

menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan 

penghindaran pajak ataukah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu 

berjalan secara maksimal dan apakah target yang ingin dicapai terlalu tinggi. 

Kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah perlawanan dengan 

adanya penghindaran pajak (tax avoidance) (Agusti, 2014). 

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata 

Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah “kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. Peningkatan dari sektor pajak sebagai salah satu sumber yang masih 

dimungkinkan dan terbuka luas, berdasarkan pada jumlah wajib pajak baik Wajib 

Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang tiap tahun bertambah 

seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.  
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Dalam UU No 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1, menjelaskan bahwa subjek 

pajak pribadi adalah subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun 

tidak bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud subjek pajak 

badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan 

nama dan bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.  

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban dan 

mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajaknya. Namun, bagi perusahaan 

sendiri pajak dijadikan sebagai salah satu beban yang dapat mengurangi jumlah 

laba bersih perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahan-perusahaan akan mencari 

cara untuk mengurangi beban atau biaya pajak tersebut. Oleh karena itu tidak 

menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen, 

et al, 2010). 

 Di Indonesia sistem perpajakan yang digunakan adalah self assessment 

system. Pemerintah memberikan wewenang kepada pengusaha kena pajak untuk 

menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Self assessment system memberikan 

kesempatan kepada perusahaan untuk menghitung penghasilan kena pajak 

serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi 

turun (Ardyansyah dan Zulaikha, 2014). 
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  Cara menghindarkan pajak dapat dilakukan dengan tax avoidance atau tax 

evasion. Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan usaha penghindaran 

pajak dengan metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan 

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

peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 

2016). Tax avoidance legal karena tidak ada yang dilanggar dalam KUP dan 

pemerintah tidak dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan 

penghindaran pajak.  Sedangkan tax evasion merupakan penggelapan atau 

penyelundupan pajak dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.  

Aktivitas penghindaran pajak dikatakan hal yang unik serta rumit dimana 

aktivitas ini tidak dilarang karena tidak adanya aturan yang dilanggar namun di 

sisi lain pemerintah juga tidak menginginkannya (Budiman dan Setiyono, 2012). 

Karena aktivitas penghindaran pajak berdampak langsung untuk mengurangi 

beban pajak yang mengakibatkan berkurangnya pemasukan negara. 

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 

perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang melakukan penghindaran pajak 

dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar 

pajak (Prakoso, 2014). Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 

Kementerian Keuangan menemukan adanya kasus penghindaran pajak yang 

terjadi pada PT. Coca cola Indonesia yang melakukan penghindaran pajak yang 

menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 Miliar. Adanya 

pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002 sampai dengan 2006 
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menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga beban kena pajak PT. 

Coca cola Indonesia mengecil.  

 Beberapa uraian fenomena yang terpapar di atas merupakan bukti bahwa 

penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting untuk 

mendapatkan perhatian lebih. Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak 

(tax avoidance) telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun 

penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kesimpulan yang beragam, dengan 

variabel independen yang beragam pula. 

 Praktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

seperti karakterisik keuangan dan tata kelola perusahaan. Karakteristik keuangan 

dapat dilihat melalui kebijakan hutang, intensitas persediaan dan intensitas aset 

tetap perusahaan. 

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya 

utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. 

Jumlah utang yang terus bertambah akan mengakibatkan munculnya beban bunga 

yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi 

laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar 

perusahaan akan menjadi berkurang menurut Putri dan Putra (2017). 

Dengan adanya keberadaan hutang akan dapat mengendalikan penggunaan 

free cash flow secara berlebihan oleh manajemen sehingga menghindari investasi 

yang sia-sia. Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan 

membayar beban bunga secara periodik, karena adanya kewajiban tersebut 
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menyebabkan manajer berupaya untuk meningkatkan laba sehingga dapat 

memenuhi kewajiban dari penggunaan hutang (Jensen, 1986 dalam Hartadinata 

dan Tjaraka, 2013). Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan hutang 

sebagai sumber pendanaan cenderung lebih kecil daripada sumber pendaan yang 

berasal daripada sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham sehingga 

dapat digolongkan adanya tindakan penghindaran pajak (Dharma dan Adriana, 

2016). 

Penelitian terdahulu Putri dan Putra (2017) leverage memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Menurut Darmawan dan Sukartha 

(2014) bahwa leverage tidak menunjukan pengaruh pada penghindaran pajak. 

Penelitian Zulaikha (2014) leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap effective tax rate (ETR). 

Tingkat persediaan atau inventory intensity ratio yang tinggi juga dapat 

mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini karena tingginya 

tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi 

perusahaan. Beban-beban tersebut akan mengurangi laba bersih perusahaan dan 

mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Manajer akan 

berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak 

mengurangi laba perusahaan. Tetapi di sisi lain, manajer akan memaksimalkan 

biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak yang 

dibayar perusahaan (Putri & Launtania, 2016).  

Hasil penelitian Siregar dan Widyawati (2016) inventory intensity tidak 

berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Menurut 
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Putri dan Lautania (2016) inventory intensity berpengaruh signifikan dengan arah 

negatif terhadap Effective Tax Rate. 

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas 

kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. 

Perusahaan yang memiliki aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih 

rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih 

kecil karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung 

perusahaan (Noor dan Sabli, 2012). Tingginya jumlah aset dalam perusahaan akan 

meningkatkan agresivitas pajak perusahaan. Intensitas kepemilikan aset tetap 

dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi 

yang melekat pada aset tetap. 

Melihat berbagai penelitian sebelumnya terdapat beberapa hasil yang 

berbeda mengenai pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance. Dharma dan 

Noviari (2017) capital intensity berpengaruh signifikan dengan arah positif 

terhadap tax avoidance; menurut Putri dan Lautania (2016) capital intensity 

berpengaruh signifikan dengan arah negatif; Hasil penelitian dari Siregar dan 

Widyawati (2016) menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh negatif dan  

tidak signifikan terhadap penghindaran pajak 

 Variabel pemoderasi corporate governance dalam penelitian ini 

diproksikan dengan komite audit. Komite audit bertugas membantu dan 

memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan 

fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, 

pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan 
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yang bekerja secara professional dan independen (Effendi, 2016). Berjalannya 

fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan 

dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung good corporate 

governance Kurniasih (2013). Komite diberikan tanggung jawab oleh para dewan 

perusahaan terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat 

dipercaya (relevant dan realialible). 

Beberapa hasil dari penelitian terdahulu Cahyono, Andini dan Raharjo 

(2016) komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut 

Yunistiyani dan Tahar (2017) komite audit tidak berpengaruh dalam memoderasi 

hubungan agresivitas pelaporan keuangan dengan agresivitas pajak. Penelitian 

Yogiswari dan Ramantha (2017) komite audit mampu memoderasi pengaruh 

likuiditas dan pengaruh corporate social responsibility pada agresivitas pajak. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian 

sebelumnya dengan memodifikasi model penelitian. Penelitian terdahulu yang 

digunakan penulis sebagai acuan dari penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016) dengan judul “Pengaruh Capital 

Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure dan Profitability 

terhadap Effective Tax Rate (ETR)”; penelitian yang dilakukan oleh Putri dan 

Putra (2017) dengan judul “Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan 

dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance” dan penelitian 

yang dilakukan oleh Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) dengan judul 

“Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran 

Pengaruh Kebijakan Hutang..., Nurul Adrisa, Ak.-Ibs, 2018



 
 

 10  Indonesia Banking School 
 

Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap tindakan 

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)”. 

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 

Perbedaan ini bertujuan untuk memverifikasi ulang hasil uji dari variabel yang 

dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena masih memiliki hasil yang tidak 

konsisten pada penelitian sebelumnya dengan (i) membedakan serta 

memperbaharui periode penelitian yaitu tahun 2012-2016, (ii) menggunakan 

objek yang lebih spesifik yaitu perusahaan manufaktur khususnya pada subsektor 

barang konsumsi, (iii) menggunakann variabel independen yang lebih beragam 

yaitu Kebijakan Hutang, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap dan 

menambahkan variabel moderasi yaitu komite audit. Berdasarkan beberapa 

penjelasan mengenai penelitian terdahulu dan sebab diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Hutang, Intensitas 

Persediaan, Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite 

Audit sebagai variabel moderating studi pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

2. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

3. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 
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4. Apakah komite audit memoderasi pengaruh kebijakan hutang terhadap 

penghindaran pajak? 

5. Apakah komite audit memoderasi intensitas persediaan terhadap penghindaran 

pajak? 

6. Apakah komite audit memoderasi intensitas aset tetap terhadap penghindaran 

pajak? 

1.3 Batasan Masalah 

1. Penulis fokus membahas pengaruh kebijakan hutang, intensitas persediaan dan 

intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dengan komite audit sebagai 

moderasi. 

2. Penelitian ini fokus pada penghindaran pajak yang diproksikan dengan CETR 

(Cash Effective Tax Rate). 

3. Sampel dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah  menunjukan apa yang akan diperoleh atau 

dicapai penulis. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak. 

2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran 

pajak. 

3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. 

4. Untuk mengetahui komite audit dalam memoderasi pengaruh kebijakan 

hutang terhadap penghindaran pajak. 
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5. Untuk mengetahui komite audit dalam memoderasi pengaruh intensitas 

persediaan terhadap penghindaran pajak. 

6. Untuk mengetahui komite audit dalam memoderasi pengaruh intensitas aset 

tetap terhadap penghindaran pajak. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya Direktorat 

Jendral Pajak dalam mengawasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan. Dengan mempertimbangkan membuat kebijakan-kebijakan yang 

lebih baik sehingga pemerintah dapat mencegah praktik tax avoidance 

perusahaan. 

2. Bagi Investor dan Pemegang Saham 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor dan pemegang 

saham perusahaan tentang mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat sehingga 

dapat digunakan untuk mengontrol manajer dan karakteristik perusahaan yang 

memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak. 

3. Bagi para Akademisi dan Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian 

mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan berikutnya. Selain itu, 

penelitian ini dapat membantu penelitian selanjutnya untuk menambah literatur. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk menjadikan pemahaman atas materi yang diperoleh dalam penelitian 

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

dengan penyajian sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membahas secara singkat mengenai gambaran-gambaran 

umum yang menjadi dasar dalam dilakukannya penelitian ini. Serta diuraikan pula 

tentang alasan pemilihan judul, identifikasi masalah, perumusan masalah, batasan 

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

sistematika penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis membahas mengenai pembahasan pada tinjauan pustaka yang 

menguraikan teori-teori dan pengertian-pengertian dasar yang akan digunakan 

oleh penulis untuk memecahkan masalah. Selain itu, bab ini juga menjelaskan 

tentang teori-teori yang berkaitan erat dengan pokok pembahasan yang akan 

diuraikan dalam suatu landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum dan  deskripsi objek 

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

populasi dan sampel penelitian,  metode  penelitian dan operasinalisasi variabel. 
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BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari pengujian 

tersebut, serta pembahasan dengan analisis yang dikaitkan  dengan teori yang 

berlaku. 

BAB V : PENUTUP 

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

dilakukan pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta  saran bagi peneliti 

selanjutnya dengan penelitian yang  sejenis  dan  juga implikasi penelitian 

terhadap praktik yang terjadi. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisikan teori-teori yang digunakan dan menjadi landasan serta 

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

teori keagenan, kebijakan hutang, intensitas persediaan, intensitas aset tetap dan 

komite audit. Bab ini juga menguraikan pengembangan hipotesis dan 

perkembangan    penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penerapan 

kebijakan hutang, intensitas persediaan dan intensitas aset tetap pada 

penghindaran pajak dengan komite audit sebagai variabel moderasi. 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Suatu hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen merupakan teori 

agensi menurut Anthony dan Govindrajan dalam Siagian (2011). Teori agensi 

diasumsikan kepentingan dari setiap individu yang menimbulkan konfik 

kepentingan antara principal dan agen. Seringkali terjadi pemisahan antara 

pengelola perusahaan (pihak manajemen, disebut juga sebagai agent) dengan 

pemilik perusahaan  (atau  pemegang  saham,  disebut  juga  sebagai  principal). 

Untuk  perusahaan  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT),  tanggung  jawab  

pemilik hanya  terbatas  pada  modal  yang disetorkan. Artinya, apabila  

perusahaan  mengalami kebangkrutan,  maka modal sendiri (ekuitas)  yang  telah  

disetorkan  oleh  para  pemilik perusahaan  mungkin  sekali  akan  hilang,  tetapi  

kekayaan  pribadi  pemilik  tidak  akan diikutsertakan  untuk  menutup  kerugian  
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tersebut.  Dengan  demikian  memungkinkan munculnya masalah-masalah 

keagenan (agency problem) (Nurfadilah dkk, 2016). 

Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk 

bekerja demi kepentingan pemegang saham. Dalam situasi ini, kedua  belah 

pihak antara prinsipal dan agen mempunyai tujuan untuk   memaksimalkan nilai 

perusahaan dengan keyakinan agen selalu bertindak  sesuai dengan kepentingan 

prinsipal. Menurut Godfrey et al. (2010) menyatakan bahwa masalah keagenan 

pada dasarnya menimbulkan biaya agensi. Biaya agensi yang timbul adalah 

sebagai biaya pemantauan terhadap agen. Biaya yang dikeluarkan oleh principal 

berupa biaya untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen. 

Dalam penelitian ini, dapat dihubungkan kepentingan laba perusahaan antara 

pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). 

Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, 

sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus 

menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua 

sudut pandang yang berbeda, antara fiskus sebagai pemungut pajak dan pihak 

manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak ini yang menyebabkan konflik.  

Putri dan Putra (2017) Agency conflict terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: 

1. Agency conflict antara pemegang saham dan manajer.  

Konflik yang terjadi antara pemegang saham dan manajer adalah pembuatan 

keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pencarian dana dan pembuatan 

keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana yang diperoleh tersebut 

diinvestasikan. 
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2. Agency  conflict antara pemegang saham dan kreditor. 

Terjadilah conflict of interest. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja   

sungguh-sungguh untuk kepentingan pemegang saham, pemegang saham harus 

mengeluarkan biaya yang disebut agency cost yang meliputi antara lain: 

pengeluaran untuk memonitor kegiatan-kegiatan manajer, pengeluaran untuk  

membuat suatu struktur organisasi yang meminimalkan tindakan-tindakan 

manajer yang tidak diinginkan, serta opportunity cost yang timbul akibat  kondisi 

dimana manajer tidak dapat segera mengambil keputusan tanpa persetujuan 

pemegang saham (Nurfadilah dkk, 2016). 

2.1.2 Pajak 

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) pengertian 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.  

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah 

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 

kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib  Pajak. 

Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya, wajib 
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melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat 

kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak Dasar 

perhitungan besar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan adalah Penghasilan 

Kena Pajak yang dapat dilihat dalam laporan laba rugi yang telah disusun sesuai 

dengan peraturan dan ketentuan  perpajakan. 

2.1.3 Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Sesungguhnya ada rasa tidak senang perusahaan untuk membayar pajak 

karena tidak mendapatkan imbalan langsung yang dapat memberikan keuntungan 

bagi pembayar pajak. Sehingga perusahaan akan meminimalkan, menghilangkan 

atau menunda kewajiban pajaknya yang terlibat dalam strategi perencanaan pajak 

yang agresif. Perencanaan pajak yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan 

dapat dilakukan dengan mengurangi beban pajak terutang. 

Perencanaan pajak (tax planning) adalah bagian dari fungsi manajemen 

pajak yang meliputi proses pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan 

perpajakan sehingga dapat diseleksi untuk menentukan jenis tindakan dan 

penghematan pajak yang akan dilakukan Rahman (2012); Purwanggono (2015). 

2.1.4 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (tax  

evasion), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang 

melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan 

penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah  

(loopholes)  yang  terdapat  dalam  peraturan perpajakan  yang  ada  untuk  
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menghindari  pembayaran  pajak,  atau  melakukan transaksi yang tidak memiliki 

tujuan selain untuk menghindari pajak ( www.pajak.go.id ). 

Penghindaran pajak digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum 

atas urusan wajib pajak, sehingga dapat mengurangi kewajiban pajaknya. 

Penghindaran pajak adalah melakukan tindakan meminimalkan kewajiban pajak 

dalam koridor hukum, sedangkan penggelapan pajak adalah melakukan tindakan 

ilegal untuk menghindari dari membayar pajak (Aumeerun et al., 2016). Dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas penghindaran pajak merupakan aktivitas yang 

dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarnya dengan 

memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam hukum perpajakan, sehingga tetap 

dalam koridor hukum.  

Model estimasi pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini 

menggunakan model Cash Effective Tax Rate (CETR). Untuk menghitung CETR 

adalah dengan membagi pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak 

pada laporan arus kas perusahaan. Model dikembangkan oleh Dyreng et al. 

(2010), sebagai berikut :  

                        
             

              
 

2.1.5 Kebijakan Hutang 

Menurut (I Gede Yoga Yudiana dan I Ketut Yadnyana, 2016) leverage 

adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang terhadap modal, rasio 

ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar 

kemampuan perusahaan yang digambarkan pendanaan utang daripada saham. 
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Leverage perusahaan digunakan untuk pembayaran dividen agar dapat menjaga 

performa dan sinyal perusahaan bagi investor. Leverage digunakan perusahaan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban financial 

suatu perusahaan. Faktor hutang mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam 

pembayaran dividen pada share holder (Indrima Faujimi, 2014). Faktor tersebut 

mencerminkan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang 

ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar 

hutang. Formula yang digunakan dalam menghitung debt ratio (Kieso, 2013), 

yaitu: 

           
               

            
 

2.1.6 Intensitas Persediaan 

Inventory Intensity Ratio menunjukkan keefektifan dan keefisienan 

perusahaan untuk mengatur investasinya dalam persediaan yang direfleksikan 

dalam berapa kali persediaan itu diputar selama satu periode tertentu (Putri dan 

Lautania, 2016). Menurut Harahap (2009) rasio ini menggambarkan hubungan 

antara volume barang yang terjual dengan volume dari persediaan yang ada 

ditangan dan digunakan sebagai salah satu ukuran efisiensi perusahaan. 

PSAK 14 NO.13 menyatakan adanya beberapa pemborosan yang timbul 

akibat tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan dan akan menimbulkan 

tambahan beban bagi perusahaan. Biaya yang timbul meliputi biaya bahan, biaya 

tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, 

dan biaya penjualan. Biaya-biaya tersebut akan diakui sebagai biaya di luar 
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persediaan itu sendiri. Biaya-biaya tersebut nantinya akan mengurangi tingkat 

laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak. Delgado et al., (2014) 

Inventory intensity ratio menggunakan formula sebagai berikut : 

                          
                

            
 

2.1.7 Intensitas Aset Tetap 

Capital intensity dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan 

yang berupa aset tetap, sehingga capital intensity ratio diukur dengan berapa 

proporsi aset tetap dari total aset yang dimiliki perusahaan. Zarai (2013) 

menyebutkan bahwa rasio ini menggambarkan intensitas modal dari aktivitas 

yang dijalankan perusahaan.  

Delgado et al. (2014) menyebutkan bahwa komposisi aset dapat memiliki 

efek yang jelas pada Effective Tax Rate, khususnya aset tetap yang 

memungkinkan perusahaan untuk memotong beban pajak yang berasal dari biaya 

penyusutan dari aset tetap setiap tahunnya. Bahwa perusahaan yang memiliki 

proporsi yang besar dalam aset tetap, cenderung memiliki tarif efektif pajak yang 

lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang 

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

perusahaan dalam membayar pajak juga dipengaruhi oleh Capital Intensity Ratio. 

Rasio intensitas aset tetap diukur menggunakan rumus sebagai berikut: 
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2.1.8 Komite Audit 

Tata kelola perusahaan (corporate governance) merupakan faktor kunci 

dalam meningkatkan nilai perusahaan, yang mana pada dasarnya menunjukkan 

bagaimana perusahaan dikelola, dipandu, dan dikendalikan; dan berkaitan dengan 

pengawasan, akuntabilitas, bimbingan, dan kontrol manajemen (Uwuigbe, 2014).  

Komite audit juga berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah 

yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian 

internal perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016). Terdapat lima asas GCG, yaitu 

transparansi, akuntanbilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan 

kesetaraan. Corporate governance sangat penting karena merupakan faktor dalam 

pengendalian perusahaan, sehingga aktivitas di dalam perusahaan dapat berjalan 

secara efektif sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. 

Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan 

Good Corporate Governance (GCG) karena merupakan “mata” dan “telinga” 

Dewan Komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan (Effendi, 2016). 

Komite Audit berperan membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: 

laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum, pelaksanaan audit internal dan eksternal sesuai dengan standar 

audit yang berlaku, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan 

dengan baik, dan tindak lanjut hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. 

Harus adanya penyesuaiannya antara jumlah anggota komite audit dengan 

kompleksitas perusahaan. Penyesuaiannya tersebut harus tetap memperhatikan 

efektifitas dalam pengambilan keputusan. Keberadaan komite audit yang 
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fungsinya untuk meningkatkan intregritas yang kredibilitas pelaporan keuangan 

agar dapat berjalan dengan baik. Jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki 

oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh 

komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen 

dalam melakukan pajak agresif. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian-penelitian Terdahulu 

 

 

No. Nama Peneliti Variabel Hasil 
Perbedaan Penelitian 

Terdahulu 

1. Citra Lestari Putri 

dan Maya 

Febrianty 

Lautania (2016) 

Dependen : 

Effective Tax Rate 

(ETR) 

 

Independen :   

Capital Intensity 

Ratio, Inventory 

Intensity Ratio, 

Ownership Structure 

dan Profitability. 

 Capital Intensity Ratio, 

Inventory Intensity Ratio 

memiliki pengaruh negatif 

terhadap ETR. 

 Profitability memiliki 

pengaruh positif terhadap 

ETR. 

 Ownership Structure tidak 

memiliki pengaruh pada 

ETR. 

 Sampel pada penelitian 

ini adalah perusahaan 

manufaktur secara 

keseluruhan dengan 

Periode penelitian tahun 

2011-2014. 

 Menggunakan effective 

tax rate sebagai alat ukur 

penghindaran pajak. 

 Menggunakan variabel 

independen kepemilikan 

manajerial, kepemilikan 

institusional. 

2. Ida Bagus Putu 

Fajar 

Adisamartha dan 

Naniek Noviari 

(2015) 

Dependen : 

Tingkat Agresivitas 

Wajib Pajak Badan 

 

Independen : 

Likuiditas, Leverage, 

Intensitas Persediaan, 

dan Intensitas Aset 

Tetap. 

 Likuiditas perusahaan,  

Intensitas Persediaan 

berpengaruh positif pada 

tingkat agresivitas wajib 

pajak badan. 

 Leverage dan Intensitas 

Aset Tetap tidak 

berpengaruh pada tingkat 

agresivitas wajib pajak 

badan. 

 Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan  

manufaktur periode 

2011-2014 

 Menggunakan variabel 

independen likuiditas 

 Perhitungan tingkat 

agresivitas Pajak 

menggunakan 

perbandingan NPM 

perusahaan dengan NPM 

industri. 

3. Fitri Damayanti 

dan Tridahus 

Susanto (2015) 

Dependen : 

Tax Avoidance 

 

Independen :   

Komite Audit, 

Kualitas Audit, 

Kepemilikan 

Institusional, Risiko 

Perusahaan dan 

Return On Assets 

Komite audit,  Kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

Risiko perusahaan dan   

Return On Assets 

berpengaruh terhadap  tax 

avoidance. 

 

 Sampel pada penelitian 

ini adalah sektor 

industri property dan  

real estate dengan 

periode 2010-2013. 

 Menggunakan variabel 

independen kualitas 

audit, Kepemilikan 

Institusional, Risiko 

Perusahaan dan Return 

On Assets. 

Pengaruh Kebijakan Hutang..., Nurul Adrisa, Ak.-Ibs, 2018



 
 

 25  Indonesia Banking School 
 

Tabel 2.1  

Penelitian-penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 

No. Nama Peneliti Variabel Hasil 
Perbedaan Penelitian 

Terdahulu 

4. Deddy Dyas 

Cahyono, Rita 

Andini, dan 

Kharis Raharjo 

(2016) 

Dependen : 

Tindakan 

Penghindaran Pajak 

 

Independen : 

Komite Audit, 

Kepemilikan 

Institusional,  

Dewan Komisaris, 

Ukuran Perusahaan 

(Size), Leverage 

(DER) dan 

Profitabilitas (ROA) 

 Dari 6 variabel 

independen pada 

penelitian ini yang 

memiliki pengaruh 

terhadap penghindaran 

pajak adalah kepemilikan 

institusional. 

 Variabel independen 

lainnya tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

 Sampel yang 

digunakan adalah  

perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI 

periode 2011-2013. 

 Menggunakan variabel 

independen  

Kepemilikan 

Institusional, Dewan 

Komisaris, Ukuran 

Perusahaan (Size) dan 

Profitabilitas (ROA). 

5. Rifka Siregar 

dan 

Dini Widyawati 

(2016) 

Dependen : 

Penghindaran pajak  

 

Independen :   

profitabilitas, 

leverage, size, 

capital intensity dan 

inventory intensity 

 Profitabilitas,  Capital 

Intensity dan  Inventory 

Intensity tidak 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

 Leverage berpengaruh 

terhadap penghindaran 

pajak. 

 Size berpengaruh 

terhadap penghindaran 

pajak. 

 Menggunakan variabel 

independen 

profitabilitas dan size. 

6. Vina 

Yunistiyani dan  

Afrizal Tahar 

(2017) 

Dependen : 

Agresivitas Pajak  

 

Independen : 

Corporate Social 

Responsibility 

dan Agresivitas 

Pelaporan 

Keuangan 

 

Moderating :  

Good Corporate 

Governance 

 Corporate Social 

Responsibility, 

Agresivitas pelaporan 

keuangan  berpengaruh 

positif terhadap 

agresivitas pajak. 

 Proporsi dewan 

komisaris independen 

dan  Komite audit yang 

digunakan sebagai proksi 

good corporate 

governance  tidak 

berpengaruh dalam 

memoderasi hubungan 

agresivitas pelaporan 

keuangan terhadap 

agresivitas pajak. 

 

 Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan  

manufaktur periode 

2014-2015. 

 Menggunakan variabel 

independen Corporate 

Social Responsibility dan 

Agresivitas Pelaporan 

Keuangan. 

 Perhitungan tingkat 

agresivitas Pajak 

menggunakan Net Profit 

Margin Index. 
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Tabel 2.1  

Penelitian-penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 

 

 

 

No. Nama Peneliti Variabel Hasil 
Perbedaan Penelitian 

Terdahulu 

7. Vidiyanna Rizal 

Putri dan Bella 

Irwasyah Putra 

(2017) 

Dependen : 

Tax Avoidance  

 

Independen :   

Leverage, 

Profitability, 

Ukuran Perusahaan 

dan Proporsi 

Kepemilikan 

Institusional 

 Leverage dan 

profitability memiliki 

pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

 Ukuran perusahaan dan 

proporsi kepemilikan 

institusional berpengaruh 

positif  dan signifikan 

terhadap penghindaran 

pajak 

 Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan 

manufaktur sektor 

barang industri barang 

konsumsi di BEI periode 

2013 – 2015. 

 Menggunakan variabel 

inedependen 

Profitability, Ukuran 

Perusahaan dan Proporsi 

Kepemilikan 

Institusional 

8. I Gusti Ayu 

Cahya 

Maharani dan 

Ketut Alit 

Suardana 

(2014) 

Dependen : 

Tax Avoidance  

 

Independen :   

Corporate 

Governance, 

Profitabilitas dan 

Karakteristik 

Eksekutif 

 Corporate governance 

berpengaruh negatif, 

profitabilitas (ROA) 

berpengaruh negatif 

 Karakter eksekutif 

berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance 

 Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan 

manufaktur di BEI 

periode 2008 – 2012. 

 Menggunakan variabel 

independen Corporate 

Governance, 

Profitabilitas dan 

Karakteristik Eksekutif 

 

9. Grant 

Richardson dan 

Roman Lanis 

(2007) 

Dependen : 

Effective Tax Rates 

(ETR) 

 

Independen : 

Ukuran perusahaan, 

leverage, intensitas 

aset tetap, intensitas 

persediaan dan 

intensitas penelitian 

dan pegembangan 

 Ukuran perusahaan, 

leverage, intensitas aset 

tetap, intensitas 

penelitian dan 

pengembangan 

berpengaruh negative 

terhadap effective tax 

rates (ETR). 

 Intensitas persediaan 

memiliki pengaruh yang 

positif terhadap  effective 

tax rates (ETR). 

 Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan 

Australia yang terdaftar 

secara publik periode 

1997 – 2003. 

 Menggunakan variabel 

independen ukuran 

perusahaan dan 

intensitas penelitian dan 

pegembangan. 
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Tabel 2.1  

Penelitian-penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Sumber: Hasil olahan penulis 

2.3 Kerangka Hipotesis 

 

Penelitian ini menguji pengaruh kebijakan hutang, intensitas persediaan, dan 

intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dengan komite audit sebagai 

variabel moderating. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan ditunjukkan 

oleh gambar 2.1 berikut 

 

 

 

 

 

 

10. Chek Derashid 

dan Hao Zhang 

(2003) 

Dependen : 

Effective Tax Rates 

 

Independen :   

Sektor perusahaan, 

size, leverage, 

capital industry, 

inventory intensity, 

ROA dan 

marketbook 

Leverage dan  Inventory 

intensity berpengaruh 

signifikan kearah negatif.  

 Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan 

perusahaan Malaysia 

yang berdagang di Bursa 

Efek Kuala Lumpur pada 

tahun 1990-1999. 

 Menggunakan variabel 

independen sektor 

perusahaan, size, capital 

industry, ROA dan 

marketbook 

 

11. Francisco J. 

Delgado, et.al. 

(2014) 

Dependen : 

Effective Tax Rates 

 

Independen :   

Size, leverage, 

capital intensity, 

inventory intensity, 

Return on Assets 

 Leverage, Capital 

intensity dan  Inventory 

intensity mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap ETR. 

 Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan 

EU155 periode 1992 – 

2009. 

 Menggunakan variabel 

independen Size dan 

Return on Assets 
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Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Hasil olahan penulis 

 Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel indepeden yang diduga 

mempengaruhi satu variabel dependen yang akan ditetapkan berdasarkan 

pengembangan hipotesis yang akan dilakukan dengan mengacu pada landasan 

teori yang ada dari penelitian sebelumnya. Kemudian dilakukan pengujian 

hipotesis dengan alat statistik yang telah ditetapkan. 

  

Kebijakan Hutang 

Intensitas Persediaan 

Intensitas Aset Tetap 

Penghindaran Pajak 

Komite Audit 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut : 

2.4.1 Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Penghindaran Pajak 

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan 

antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio 

leverage  menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. 

Tetapi Rasio leverage  menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan, sejauh 

mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan 

perusahaan yang digambarkan oleh modal. 

Saputra (2017) mengungkapkan hutang yang dimiliki perusahaan akan 

menimbulkan beban tetap yaitu beban bunga. Semakin tinggi hutang perusahaan 

maka semakin tinggi pula beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan, 

dan semakin tingginya beban bunga yang diperoleh perusahaan akan dapat 

mengurangi laba yang diperoleh perusahaan.  

Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan leverage berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance. Tingginya tingkat leverage akan menurunkan tingkat tax 

avoidance karena semakin tinggi leverage maka perusahaan cenderung 

meningkatkan laba. Hartadinata dan Tjaraka (2013) menunjukkan bahwa 

penambahan proporsi hutang tidak selalu dikonotasikan negatif untuk mengurangi 

laba sebelum pajak perusahaan. Perusahaan yang berhutang akan memberikan 

hasil kinerja yang baik dengan dibuktikan dari perolehan laba yang lebih baik 

daripada perusahaan yang tidak berhutang. Nurfadilah dkk. (2016) dan Cahyono, 

Andini dan Raharjo (2016) menunjukkan variabel leverage tidak berpengaruh 
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terhadap agresivitas pajak, karena dengan adanya peraturan pemerintahan maka 

kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin 

sempit. 

H1 : Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  

2.4.2 Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak 

Inventory Intensity Ratio menunjukkan keefektifan dan keefisienan 

perusahaan untuk mengatur investasinya dalam persediaan yang direfleksikan 

dalam berapa kali persediaan itu diputar selama satu periode tertentu (Putri dan 

Lautania, 2016). Menurut Harahap (2009) rasio ini menggambarkan hubungan 

antara volume barang yang terjual dengan volume dari persediaan yang ada 

ditangan dan digunakan sebagai salah satu ukuran efisiensi perusahaan. 

PSAK 14 NO.13 menyatakan adanya beberapa pemborosan yang timbul 

akibat tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan dan akan menimbulkan 

tambahan beban bagi perusahaan. Biaya yang timbul meliputi biaya bahan, biaya 

tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, 

dan biaya penjualan. Biaya-biaya tersebut akan diakui sebagai biaya di luar 

persediaan itu sendiri. Biaya-biaya tersebut nantinya akan mengurangi tingkat 

laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak.  

Metode evaluasi persediaan yang kurang efisien akan mengakibatkan 

tingginya biaya operasi dan akan mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan. 

Sehingga manajer membutuhkan usaha lebih untuk mengatur intensitas persediaan 

perusahaan untuk mengurangi tingkat beban pajak perusahaan. Pada penelitian 

Delgado et al., (2014) dan Noor et al., (2010) inventory intensity ratio 
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berpengaruh positif terhadap ETR. Adisamartha dan Noviari (2015) menunjukkan 

pengaruh positif antara Intensitas Persediaan dan Agresivitas Wajib Pajak Badan 

terjadi karena semakin tingginya perputaran persediaan maka akan semakin 

efisien perusahaan dalam mengelola persediaan. Semakin baik perusahaan 

mengelola persediaan maka akan semakin efisien perusahaan dalam mengelola 

biaya-biaya yang ditimbulkan akibat tingginya persediaan. Biaya-biaya yang 

dimaksud adalah biaya bahan, biaya upah, atau biaya tenaga kerja, biaya 

penyimpanan dan biaya administrasi dan umum serta biaya penjualan. Perusahaan 

dengan tingkat Intensitas Persediaan yang tinggi akan semakin agresif terhadap 

pajak karena perusahaan akan mengalokasikan laba periode berjalan ke periode 

mendatang sehingga beban pajak yang dibayarkan akan semakin berkurang. 

Putri dan Lautania (2016) menunjukkan inventory intensity mempunyai 

pengaruh negatif terhadap ETR. Norfadzilah (2015) menyatakan bahwa inventory 

intensity ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. Hal ini disebabkan 

karena inventory intensity tidak termasuk ke dalam tax deductible dalam sistem 

perpajakan. Namun, manajer membutuhkan usaha lebih untuk mengatur inventory 

intensity perusahaan untuk mengurangi tingkat beban pajak perusahaan. Dengan 

kata lain, metode evaluasi persediaan yang kurang efisien akan mengakibatkan 

tingginya biaya operasi dan akan mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan. 

H2 : Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

2.4.3 Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak 

Capital intensity dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan 

yang berupa aset tetap, sehingga capital intensity ratio diukur dengan berapa 

Pengaruh Kebijakan Hutang..., Nurul Adrisa, Ak.-Ibs, 2018



 
 

 32  Indonesia Banking School 
 

proporsi aset tetap dari total aset yang dimiliki perusahaan. Zarai (2013) 

menyebutkan bahwa rasio ini menggambarkan intensitas modal dari aktivitas 

yang dijalankan perusahaan.  

Delgado et al. (2014) menyatakan bahwa capital intensity ratio mempunyai 

pengaruh positif terhadap ETR. Komposisi aset dapat memiliki efek yang jelas 

pada Effective Tax Rate, khususnya aset tetap yang memungkinkan perusahaan 

untuk memotong beban pajak yang berasal dari biaya penyusutan dari aset tetap 

setiap tahunnya. Bahwa perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam 

aset tetap, cenderung memiliki tarif efektif pajak yang lebih rendah, karena 

perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset 

tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.  

Chiao et al. (2012) dan Haryadi (2012) menunjukkan tidak adanya 

pengaruh dari Intensitas Aset Tetap pada tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan 

diakibatkan oleh perusahaan dengan tingkat Intensitas Aset Tetap yang tinggi 

memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan perusahaan.Aset 

tetap tidak mampu memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan 

tindakan agresivitas pajak.  

H3 : Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

2.4.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak 

Komite Audit merupakan organ perusahaan yang dibentuk oleh Dewan 

Komisaris untuk membantu dalam pelaksanaan tugas. Perusahaan go public 

minimal harus memiliki Komite Audit, untuk komite lainnya dibetuk sesuai 
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kebutuhan (Effendi, 2016). Komite Audit berperan dalam penerapan GCG. Hasil 

penelitian Minnick dan Noga (2010) memberikan dukungan pentingnya peranan 

tata kelola perusahaan terhadap perencanaan manajemen pajak secara jangka 

panjang. Hasil penelitian Richardson et al., (2013) menunjukkan agresivitas pajak 

dapat dikurangi apabila sistem pengendalian risiko baik, keberadaan auditor 

eksternal berkualitas serta independensi anggota komite audit dan kuatnya kontrol 

internal. Penerapan GCG juga dapat mengurangi agresivitas pelaporan keuangan, 

karena adanya pegawasan dari Komisaris Independen dan Komite audit. 

H4 : Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak  

H4a : Komite audit akan memperkuat atau memperlemah pengaruh kebijakan 

hutang terhadap penghindaran pajak. 

H4b : Komite audit akan memperkuat atau memperlemah pengaruh intensitas 

persediaan terhadap penghindaran pajak. 

H4c : Komite audit akan memperkuat atau memperlemah pengaruh intensitas aset 

tetap terhadap penghindaran pajak. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk menguji apakah kebijakan hutang, intensitas 

persediaan dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

dengan komite audit sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 

2012 sampai dengan 2016. Alasan utama yang menjadi pertimbangan peneliti 

memilih sektor manufaktur karena dinilai sebagai salah satu sektor yang strategis 

yaitu berperan penting dalam pembangunan nasional dan turut meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi melalui setoran pajak. Sampel pada penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode tahun 2012 sampai dengan 2016. 

3.2 Populasi dan Sample 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan 

laporan keuangan pada periode tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan total 42 

perusahaan. Pemilihan periode 2012 hingga 2016 dikarenakan untuk meneliti 

perusahaan manufaktur dengan periode terbaru dan memberikan hasil yang 

terupdate.  
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Model purposive sampling digunakan dalam penelitian ini untuk pemilihan 

sample. Purposive sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel 

dalam non probability sampling dimana informasi yang dikumpulkan dari target 

atau kelompok tertentu dengan beberapa dasar atau pertimbangan tertentu. 

(Sekaran dan Bougie, 2013). Kriteria untuk pemilihan sampel pada penelitian ini 

yaitu : 

1. Perusahaan yang tergolong dalam perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi di Indonesia dan mempublikasikan dengan lengkap laporan 

keuangan dan laporan auditan selama periode tahun 2012 sampai dengan 

2016 secara berturut-turut. 

2. Perusahaan yang tidak pernah keluar bursa (delisting) di BEI terhitung mulai 

tanggal 1 Januari 2012 hingga 31 Desember 2016. 

3. Perusahaan yang menggunakan mata  uang rupiah dalam laporan 

keuangannya. 

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

penelitian ini tersedia. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel. (Winarno, 

2011) data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun 

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

karakteristik yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode 

waktu. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data 

yang sudah ada dan tidak perlu dikumpulkan lagi oleh peneliti (Sekaran dan 

Pengaruh Kebijakan Hutang..., Nurul Adrisa, Ak.-Ibs, 2018



 
 

 36  Indonesia Banking School 
 

Bougie, 2013). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

hasil pengamatan laporan keuangan audited tahunan perusahaan manufaktur 

industri barang konsumsi yang terdaftar pada tahun pengamatan 2012 sampai 

dengan 2016 melalui website BEI (www.idx.co.id).  

3.4 Variabel dan Operasional Variabel 

Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dalam 

penelitian ini memiliki lima variabel yang terlibat, yaitu : 

a. Variabel Dependen (Y) : Penghindaran Pajak 

b. Variabel Independen (X) : 

1. Kebijakan Hutang 

2. Intensitas Persediaan 

3. Intensitas Aset Tetap 

c. Variabel Pemoderasi : Komite Audit 

Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

perlu dilakukan untuk menguji dan menganalisis hipotesis. Definisi operasional 

variabel terikat dan bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (CETR). 
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3.4.1.1. Penghindaran Pajak 

Penghindaran pajak digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel 

dependen. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diproksikan dengan cash 

effective tax rate. (Dyreng et al, 2010) cash effective tax rate perusahaan adalah 

kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. 

Meningkat atau naik tingkat cash effective tax rate mengindikasikan adanya 

penurunan tingkat penghindaran pajak, dan sebaliknya tingkat cash effective tax 

rate yang menurun mengindikasikan adanya kenaikan penghindaran pajak. 

Perhitungan CETR menggunakan model dari Dyreng et al. (2010). 

     
             

              
 

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya variabel dependen. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Kebijakan Hutang 

2. Intensitas Persediaan 

3. Intensitas Aset Tetap 

3.4.2.1. Kebijakan Hutang 

Leverage (DER) adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik 

jangka panjang maupun jangka pendek membiayai aktiva perusahaan. Kebijakan 

hutang dapat dihitung dengan Debt Ratio. Semakin kecil rasio ini semakin baik 
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pula bagi perusahaan. Formula yang digunakan dalam menghitung debt ratio 

(Kieso, 2013), yaitu: 

           
               

            
 

3.4.2.2. Intensitas Persediaan 

Inventory intensity ratio adalah pengukuran yang digunakan untuk 

mengevaluasi apakah tingkat persediaan tepat jika dibandingkan dengan volume 

usaha. Inventory intensity ratio menggambarkan hubungan antara persediaan 

barang yang terjual dari persediaan yang ada di tangan. Delgado et al., (2014) 

Inventory intensity ratio menggunakan formula sebagai berikut :  

                          
                

            
 

3.2.2.3. Intensitas Aset Tetap 

Rasio intensitas aset tetap adalah perbandingan aset tetap terhadap total 

aset sebuah perusahaan. Rasio intensitas aset tetap menggambarkan proporsi aset 

tetap perusahaan pada keseluruhan aset yang dimiliki sebuah perusahaan 

(Delgado et al., 2014). Rasio intensitas aset tetap diukur menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

                        
            

     
 

3.4.3 Variabel Pemoderasi 

Menurut Siswanto (2015) variabel moderasi adalah variabel yang dapat 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel 
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terikatnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel pemoderasi adalah komite 

audit. 

3.4.3.1. Komite Audit 

Komite Audit berperan membantu Dewan Komisaris untuk memastikan 

bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum, pelaksanaan audit internal dan eksternal sesuai dengan 

standar audit yang berlaku, struktur pengendalian internal perusahaan 

dilaksanakan dengan baik, dan tindak lanjut hasil audit dilaksanakan oleh 

manajemen (Effendi, 2016). Untuk proksi komite audit diukur dengan jumlah 

keberadaan komite audit dalam perusahaan pada tahun tertentu. 

KA = Jumlah keberadaan komite audit dalam perusahaan i pada tahun t 

Tabel 3.1  

Ringkasan Pengukuran Variabel 

No. Variabel Pengukuran Skala 

 Dependen   

1 Cash Effective Tax Rate 

(CETR) 

             

              
 

Rasio 

 Independen   

2 Debt Ratio                

            
 

Rasio 

3                                           

            
 

Rasio 

4                                     

     
 

Rasio 

 Pemoderasi   

5 Komite audit Jumlah keberadaan 

komite audit dalam 

perusahaan i pada 

tahun t 

Nominal 
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Sumber: Hasil olahan penulis 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) 

metode, yaitu : 

1. Metode Kepustakaan 

Dengan menggunakan metode kepustakaan penulis mengumpulkan berbagai 

informasi dan data yang terkait dengan materi penelitian dengan mempelajari 

berbagai jurnal dan buku. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan dengan melakukan pengumpulan data yang sudah 

tersedia atau terdokumentasi, berupa annual report perusahaan manufaktur 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016 yang dipublikasikan BEI melalui media internet yaitu www.idx.co.id  

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statisik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum 

atau generalisasi. Yang termasuk dalam statistik deskriptif adalah penyajian data 

melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, 

mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan penyebaran data melalui 
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perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan presentasi (Sugiyono, 

2012).  

Sesuai dengan penggunaan Eviews sebagai program pengolahan data dalam 

penelitian ini, maka hitungan statistik deskriptif yang ditampilkan adalah sebagai 

berikut (Winarno, 2011) : 

a. Mean adalah rata rata data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data 

dan membaginya dengan cacah data. 

b. Median adalah nilai tengah (atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya 

genap) bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. 

c. Maximum adalah nilai terbesar dari data. 

d. Minimum adalah nilai terkecil dari data. 

e. Standard Deviation adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. 

f. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. 

g. Kuartosis adalah mengukur ketinggian suatu distribusi. 

h. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal. 

3.6.2 Analisis Regresi Data Panel 

Gujarati dan Porter (2010) menjelaskan bahwa terdapat 3 tipe data secara 

umum dalam analisis empiris, yaitu time series, cross-sectional, dan pooled 

(kombinasi antara time series dan cross-sectional). Data Time Series adalah data 

yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu, seperti data produk domestik 

bruto,  pengangguran, money supply (penawaran uang), defisit pemerintahan dsb. 

Data Cross-Sectional adalah data yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang 
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dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu, seperti survei pengeluaran konsumen, 

organization polling dsb. 

Selain itu Winarno (2011) menjelaskan, gabungan antara data Cross-Section 

dan Time Series akan membentuk data panel atau data pool. Data panel terdiri 

atas beberapa variabel sekaligus terdiri atas beberapa waktu dan data pool 

merupakan data yang sama dengan data panel namun masing-masing kelompok 

dipisahkan berdasarkan objeknya. Terdapat tiga pendekatan yang dapat 

digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu 

(Widarjono, 2009) : 

1. Model Common Effect : Teknik ini dilakukan hanya dengan 

mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya 

menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan 

individu maka kita dapat menggunakan metode ordinary least square (OLS). 

2. Model Fixed Effect : Teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intercept. Fixed Effect 

didasarkan pada adanya perbedaan intercept antara individu namun sama 

antar waktu. 

3. Model Random Effect : Pada model fixed effect, terdapat konsekuensi 

mengenai berkurangnya derajat kebebasan yang akan mengurangi efisiensi 

parameter. Hal ini diatasi dengan metode random effect/variabel gangguan, 

dimana model akan mengestimasi data panel yang variabel gangguannya 

mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu. 
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Untuk menentukan pendekatan yang dipilih dalam mengestimasi model 

regresi data panel, terdapat beberapa uji yang dapat dilakukan yaitu : 

a. Uji Chow 

Gregory C. Chow mengembangkan sebuah uji yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perubahan struktural didalam regresi dengan 

menggunakan uji statistik F
3
 yang disebut dengan uji chow (Widarjono, 2009). 

Uji statistik yang digunakan oleh uji chow berdasarkan uji statistik F dan 

statistik log likelihood ratio (LR) (Widarjono, 2009). Hipotesis yang dibangun 

pada uji chow adalah sebagai berikut : 

H0 : Menggunakan model common effect 

Ha : Menggunakan Model fixed effect 

Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria pengujiannya adalah 

H0  diterima apabila nilai probabilitas cross section chi square > 0.05 dan Ha 

diterima apabila nilai probabilitas cross section chi square < 0.05. Dan apabila 

Ha diterima atau model fixed effect yang terpilih, maka pengujian dilanjutkan ke 

uji hausman. 

b. Uji Hausman 

Uji hausman merupakan uji statistik yang digunakan untuk menentukan 

model fixed effect atau random effect yang akan dipilih (Widarjono, 2009). 

Statistik uji hausman mengikuti distribusi statistik chi square dengan degree of 

freedom sebanyak k/jumlah variabel independen (Widarjono, 2009). Hipotesis 

yang dibangun pada uji hausman adalah sebagai berikut : 
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H0 : Menggunakan model random effect 

Ha : Menggunakan Model fixed effect 

Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria pengujiannya adalah 

H0  diterima apabila nilai probabilitas cross section random > 0.05 dan Ha 

diterima apabila nilai probabilitas cross section random < 0.05.  

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Winarno (2011) berpendapat bahwa dalam sebuah penelitian seringkali 

ditemukan masalah yang timbul dalam modelnya, terutama masalah yang 

dijumpai dalam analisis regresi dan korelasi. Masalah tersebut meliputi 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan normalitas. Untuk 

mengetahui adanya masalah dalam model tersebut, diperlukan pengujian asumsi 

klasik yang terdiri dari beberapa uji sebagai berikut: 

3.6.3.1 Uji Multikolinearitas 

Gujarati dan Porter (2010) menjelaskan bahwa, multikolinearitas adalah 

adanya hubungan linear antara variabel independen dalam regresi linear berganda. 

Widarjono (2009) menjelaskan, dampak adanya multikolinearitas didalam model 

regresi jika kita menggunakan metode ordinary least square (OLS)  adalah  

estimator akan masih bersifat best linear unbiased estimator (BLUE), namun akan 

memiliki varian dan standar error yang besar sehingga sulit untuk mendapatkan 

estimasi yang tepat. Selain itu, interval estimasi akan cenderung lebih lebar dan 

nilai t hitung akan kecil sehingga pengaruh variabel independen akan tidak 

signifikan. Dan nilai R
2
 masih bisa relatif tinggi meskipun nilai t hitung hanya 

sedikit yang signifikan. 
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Berikut merupakan beberapa indikator terjadinya multikolinearitas yang 

digunakan dalam penelitian ini (Gujarati dan Poter, 2010) : 

1. Nilai R
2
 tinggi namun nilai rasio t sedikit yang signifikan. 

 Dalam hal ini, nilai koefisien determinasi (R
2
) yang menjelaskan seberapa 

kuat variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independen cenderung 

tinggi, namun hanya sedikit variabel independen yang signifikan. 

2. Korelasi berpasangan antara variabel independen (variabel penjelas) yang 

tinggi. 

Dengan melihat dan menganalisa correlation matrix, kita dapat 

mengetahui korelasi antar variabel independen atau hubungan antara variabel 

independen yang mempengaruhi variabel independen lain. Gujarati dan Porter 

(2010) menjelaskan, jika korelasi antar variabel tinggi yaitu diatas 0.8 maka 

model tersebut kemungkinan mengandung unsur multikolinearitas yang serius. 

Dan apabila korelasi antar variabelnya rendah yaitu dibawah 0.8, maka model 

tersebut lolos uji multikolinearitas. 

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Widarjono (2009) menjelaskan, heteroskedastisitas adalah kondisi dimana 

variabel gangguan (error terms) mempunyai rata-rata yang tidak nol atau 

mempunyai varian yang tidak konstan atau variabel gangguan saling berhubungan 

antara satu observasi dengan observasi lain. Apabila varian dari variabel 

gangguan adalah konstan maka hal ini disebut homoskedastisitas. Gujarati dan 

Porter (2010) menjelaskan, beberapa konsekuensi dari heteroskedatisitas adalah 
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estimator OLS masih linear dan masih tidak bias; serta estimator OLS tidak lagi 

memiliki varian yang minimum. 

 Menurut Winarno (2011) terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam mengidentifikasi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas. 

Salah satu metodenya dengan menggunakan uji park yaitu dengan melihat nilai 

probabilitas masing-masing variabel independen melalui uji T, dimana setelah 

melakukan perubahan variabel dependen menjadi log (residual)
2
. Dalam uji 

heterokedastisitas ini, selain menggunakan Uji Park, uji heteroskedastisitas juga 

dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser, Uji Harvey, dan Uji White.  

3.6.3.3 Uji Autokorelasi 

Winarno (2011) menjelaskan, autokorelasi adalah hubungan antara 

residual (variabel gangguan/error terms) satu observasi dengan residual observasi 

lain. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat time series, karena 

berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa 

sebelumnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya autokorelasi pada data 

cross section. 

 Gujarati dan Porter (2010) berpendapat, beberapa konsekuensi yang timbul dari 

autokorelasi adalah estimator OLS masih linear dan masih tidak bias; estimator 

OLS tidak efisien dan tidak memiliki varian yang minimum lagi; estimasi varian 

pada estimator OLS bias dsb. 

  Winarno (2011) menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara untuk memeriksa 

ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya dengan uji durbin-watson. Hipotesa 

yang dibangun pada uji durbin-watson adalah  
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H0 : Tidak terdapat unsur autokorelasi dalam model 

Ha : Terdapat unsur autokorelasi dalam model 

Gambar 3.1  

Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson 

Sumber : Gujarati & Porter (2010) 

 Sesuai Gambar 3.1, dijelaskan bahwa kriteria pengujiannya adalah H0 

diterima apabila nilai DW terletak diantara nilai du sampai 4-du dan Ha diterima 

apabila nilai DW terletak diantara nilai 0 sampai dL serta nilai 4-dL sampai 4. 

Widarjono (2009) menjelaskan, dengan jumlah observasi (n) dan jumlah variabel 

independen (k), kita dapat mencari nilai kritis dL dan du di statistik Durbin 

Watson. 

3.6.3.4 Uji Normalitas 

Uji signifikansi untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap 

dependen melalui uji T hanya akan valid jika residual data yang didapatkan 

terdistribusi normal (Widarjono, 2009). Uji normalitas merupakan uji yang 

dilakukan untuk melihat apakah residual data terdistribusi normal atau tidak. 

Winarno (2011) menjelaskan, dengan menggunakan program Eviews maka 
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terdapat dua cara untuk menguji normalitas yaitu, histogram dan uji Jarque-Bera. 

Penelitian ini memfokuskan pada uji Jarque-Bera untuk menguji normalitas data. 

Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data terdistribusi 

normal dengan mengukur perbedaan skewness dan kuartosis data dan 

dibandingkan apabila datanya bersifat normal (Winarno, 2011). Dilanjutkan pula 

hipotesis yang dibangun pada uji normalitas menurut Winarno (2011) adalah 

sebagai berikut : 

H0 : Residual data terdistribusi normal 

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal 

Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria pengujiannya 

adalah H0  diterima apabila nilai probabilitas > 0.05 dan Ha diterima apabila nilai 

probabilitas < 0.05. 

3.6.4 Persamaan Penelitian 

Menurut Winarno (2011), analisis regresi adalah analisis yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen dengan variabel 

independen. Dalam penelitian ini, pengujian terhadap hipotesisnya menggunakan 

analisis regrsi berganda. Sekaran dan Bougie (2010) menjelaskan, analisis regresi 

berganda adalah analisis yang menggunakan lebih dari satu variabel independen 

untuk menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Model regresi berganda 

sering sekali digunakan, karena menurut Widarjono (2009), dalam kenyataannya 

model regresi sederhana tidak mencerminkan kondisi perilaku variabel ekonomi 
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yang sebenarnya. Adapun bentuk model regresi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

CETRi,t = β0 + β1DRi,t + β2IIRi,t + β3CIRi,t + β4KAi,t + β5DR*KAi,t + β6IIR*KAi,t + β7CIR*KAi,t + ei,t 

Keterangan: 

CETRi,t  = Cash Effective Tax Rate 

βi,t   = Konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5, β6 = Koefisien regresi 

DERi,t   = Kebijakan Hutang 

IIRi,t   = Intensitas Persediaan 

CIRi,t   = Intensitas Aset Tetap 

KAi,t   = Komite Audit 

DER*KA  = Interaksi Kebijakan Hutang dengan Komite Audit 

IIR*KA  = Interaksi Intensitas Persediaan dengan Komite Audit 

CIR*KA  = Interaksi Intensitas Aset Tetap dengan Komite Audit  

ei,t   = error term 

  Dengan model regresi berganda yang telah dijelaskan diatas, peneliti 

menggunakan program software Eviews versi 7.0 sebagai alat analisis statistiknya. 

Selain itu, tingkat signifikansi atau α yang digunakan sebesar 5%. 

3.6.5 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) menyediakan informasi mengenai goodness of fit 

dari model regresi, yang berarti R
2 

merupakan ukuran statistik yang menjelaskan 

seberapa baik garis regresi (regression line) sesuai atau mendekati poin data riil. 

R
2
 dapat diartikan sebagai presentase variasi (perubahan) variabel dependen yang 

dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variasi dari variabel independen (Sekaran 

dan Bougie, 2010). 
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Winarno (2011) menjelaskan, nilai R
2
 selalu berada di antara 0 dan 1. 

Dimana semakin besar nilai R
2
 atau mendekati 1, maka semakin baik kualitas 

model regresi, karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen. Disisi lain, Sekaran dan Bougie (2010) 

mengatakan bahwa jika nilai R
2
 mendekati 0, maka hampir seluruh variasi data 

tidak dapat dijelaskan oleh model regresi. 

3.7 Teknik Pengujian Hipotesis 

Sekaran dan Bougie (2010) menjelaskan, uji hipotesis bertujuan untuk 

menentukan secara akurat jika hipotesis null dapat ditolak untuk mendukung 

hipotesis alternatif. Ghozali (2013), menyatakan bahwa setelah memenuhi uji 

asumsi klasik dilakukan uji Goodness of Fit yang terdiri dari uji signifikansi 

simultan (uji-F) dan uji signifikansi parsial (uji-t). Kedua uji tersebut dilakukan 

untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen atau tidak baik secara simultan maupun parsial sehingga dapat ditarik 

kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis. 

3.7.1 Uji t (Uji Parsial) 

Uji signifikan t merupakan alat untuk menguji seberapa jauh pengaruh 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen 

(Ghozali, 2013). Pengujian untuk uji t menggunakan pengujian (two-tailed). 

Untuk menentukan pengaruh antar variabel terdapat Batasan-batasan significant 

level 0.05 (α = 5%), dari hasil perhitungan maka akan ditemukan penerimaan atau 

penolakan terhadap hipotesis. Jika nilai signifikan > 0.05 maka hipotesis ditolak, 

artinya bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 
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variabel dependen. Namun jika nilai signifikan < 0.05 maka hipotesis diterima 

artinya bahwa secara parsial variabel independent berpengaruh signifikan 

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

menggunakan perbandingan t hitung dengan t tabel. Adapun kriteria pengujian 

dilakukan sebagai berikut: 

a. Ho diterima dan Ha ditolak jika t hitung ≤ t tabel atau probabilitas t ≥ 0.05 

b. Ha diterima dan Ho ditolak jika t hitung > t tabel atau probabilitas t < 0.05 

Adapun bentuk hipotesisnya adalah: 

Ho : β1 - β2 = 0 

Ha : β1 - β2 ≠ 0 

Ho1 : Kebijakan Hutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

Ha1 : Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

Ho2 : Intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

Ha2 : Intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

Ho3 : Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

Ha3 : Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

Ho4 : Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

Ha4 : Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

Ho4a : Komite Audit sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap 

hubungan kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak 
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Ha4a : Komite Audit sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap hubungan 

kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak 

Ho4b : Komite Audit sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap 

hubungan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak 

Ha4b : Komite Audit sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap hubungan 

intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak 

Ho4c : Komite Audit sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap 

hubungan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak 

Ha4c : Komite Audit sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap hubungan 

intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

subsektor barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2012 sampai 2016. Jumlah sampel final yang terpilih dan memenuhi kriteria 

sampel yang telah dijelaskan pada bab III sebanyak 25 perusahaan dari total 

populasi 42 perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Berikut ini merupakan tabel yang 

menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini.    

Tabel 4.1  

Kriteria Pengambilan Sampel Setelah Pengolahan 

Kriteria Sampel Jumlah 

Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

tahun 2012-2016 

42 

Perusahaan sektor barang konsumsi yang tidak 

mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap di BEI 

selama tahun 2012-2016 

(10) 

Total Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian 32 

Total Tahun Penelitian 5 

Total Observasi  160 

Outliers 18 

Total Observasi dalam Penelitian 142 

Sumber: www.idx.co.id , data diolah penulis (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa jumlah perusahaan sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai 2016 

adalah 42 perusahaan. Namun terdapat 10 perusahaan yang tidak memiliki 

laporan keuangan secara lengkap di BEI. Sehingga terpilih 32 perusahaan yang 
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menjadi sampel pada penelitian ini dengan periode penelitian selama 5 tahun yaitu 

dari 2012 sampai 2016 dan diperoleh total observasi sebanyak 160 observasi. 

Namun, setelah dilakukan pengolahan dengan aplikasi eviews 9.0 terdapat 18 data 

outliers yang memiliki nilai ekstrim/jauh berbeda dengan sebagian besar data 

lainnya. Dengan adanya uji normalitas atas data yang digunakan, maka outliers 

dibuat agar data terdistribusi normal. Sehingga data harus dikeluarkan dari 

observasi. Berikut ini merupakan nama – nama perusahaan yang digunakan 

sebagai sampel penelitian : 

Tabel 4.2  

Daftar Perusahaan dalam Penelitian 

No. Kode Saham Nama Perusahaan 

1 AISA PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

2 ALTO PT. Tri Banyan Tirta 

3 CEKA PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

4 DLTA PT. Delta Djakarta Tbk 

5 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

6 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

7 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

8 MYOR PT. Mayora Indah Tbk 

9 PSDN PT. Prashida Aneka Niaga Tbk 

10 ROTI PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk 

11 SKBM PT. Sekar Bumi Tbk 

12 SKLT PT. Sekar Laut Tbk 

13 STTP PT. Siantar Top Tbk 

14 ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 

15 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 

16 HMSP PT. Handjaya Mandala Sampoerna Tbk 

17 RMBA PT. Bentoel International Investama Tbk 

18 WIIM PT. Wismilak Inti Makmur Tbk 

19 DVLA PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 

20 INAF PT. Indofama Tbk 

21 KAEF PT. Kimia Farma (Persero) Tbk 

22 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 

23 MERK PT. Merck Indonesia Tbk 

24 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk 

25 SIDO PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk 

26 TSPC PT. Tempo Scan Pasific Tbk 
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No. Kode Saham Nama Perusahaan 

27 ADES PT. Akasha Wira International Tbk  

28 MBTO PT. Martina Berto Tbk 

29 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 

30 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 

31 KICI PT. Kedaung Indah Can Tbk 

32 LMPI PT. Langgeng Makmur Industry Tbk 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 

4.2 Analisis dan Pengembangan Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai 

data yang digunakan dalam penelitian sehingga data tersebut mudah untuk 

dianalisis. Data tersebut berupa variabel dependen maupun independen yang 

menjadi fokus dalam penelitian. Pengukuran yang disajikan dalam tabel statistik 

deskriptif berupa nilai rata-rata data (mean), nilai tengah (median), nilai maximum 

(max), nilai minimum (min), standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Berikut 

merupakan tabel statistik deskriptif dalam penelitian ini yang didapatkan dari hasil 

pengolahan dengan aplikasi Eviews 9.0. 

Tabel 4.3  

Statistik Deskriptif 

 CETR DR IIR CIR KA 

 Mean  0.278354  0.417086  0.234611  0.842379  3.021127 

 Median  0.267470  0.417352  0.191412  0.787405  3.000000 

 Maximum  0.986937  1.248573  0.642019  5.939939  4.000000 

 Minimum -0.214834  0.006619  0.015951  0.346483  0.000000 

 Std. Dev.  0.175021  0.189212  0.150588  0.505944  0.564535 

 Skewness  0.829806  0.909382  1.225695  7.287904 -2.842280 

 Kurtosis  6.429657  5.624874  3.686943  73.81662  18.77240 

      

 Jarque-Bera  85.89142  60.33739  38.34712  30929.06  1663.073 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

      

 Sum  39.52627  59.22616  33.31474  119.6178  429.0000 

 Sum Sq. Dev.  4.319185  5.047989  3.197416  36.09305  44.93662 

 Observations  142  142  142  142  142 

Sumber: Hasil output program Eviews (2018) 
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4.2.1.1 Penghindaran Pajak (CETR)  

Cash Effective Tax Rate merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak. 

CETR dihitung dengan cara membagi cash tax paid dengan pre-tax income. 

Berdasarkan tabel 4.3 statistik deskriptif diatas yang telah diolah dengan 

menggunakan software Eviews 9.0, variabel CETR memiliki nilai rata-rata (mean) 

sebesar 0.278354 dan nilai standar deviasi 0.175021. Hal ini menunjukan bahwa 

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

membuktikan bahwa variabel CETR memiliki sebaran dan penyimpangan data 

yang kecil di dalam variabel ini. Dapat dikatakan data terdistribusi dengan baik. 

Probability jarque-Bera sebesar 85.89142 atau lebih besar daripada 0.05 maka 

data terdistribusi normal. 

Nilai maksimum sebesar 0.986937 dimiliki oleh PT. Tri Banyan Tirta 

tahun 2013, sedangkan untuk nilai minimum sebesar -0.214834 terjadi pada PT. 

Bentoel International Investama Tbk tahun 2015. Nilai maksimum menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat penghindaran pajak terendah 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode penelitian, 

sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

tingkat penghindaran pajak tertinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan 

lainnya selama periode penelitian. 

4.2.1.2 Kebijakan Hutang (Debt Ratio) 

Variabel kebijakan hutang merupakan variabel independen pertama dalam 

penelitian ini, yang diproksikan dengan Debt Ratio diukur dengan menggunakan 
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pembagian antara total hutang dengan total aset perusahaan tersebut. DER 

digunakan untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software 

Eviews 9.0 v, seperti tampak disajikan dalam tabel 4.3, variabel Debt Ratio 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.417086 dan nilai standar deviasi  

0.189212. Hal ini menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi 

dibandingkan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa variabel Debt Ratio 

memiliki sebaran dan penyimpangan data yang kecil di dalam variabel ini. Dapat 

dikatakan data terdistribusi dengan baik. Probability jarque-Bera sebesar 

60.33739 atau lebih besar daripada 0.05 maka data terdistribusi normal. 

Dari 142 observasi sampel yang ditunjukkan dari tabel 4.3, perusahaan 

yang memiliki nilai terendah atau nilai minimum untuk variabel Debt Ratio 

sebesar 0.006619 terjadi pada PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk 

tahun 2014, sedangkan untuk nilai tertinggi atau nilai maksimum terjadi pada PT. 

Bentoel International Investama Tbk pada tahun 2015 dengan nilai sebesar 

1.248573. Nilai maksimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

deteksi kebijakan hutang terbesar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan 

lainnya selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki deteksi kebijakan hutang terkecil dibandingkan 

dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode penelitian. 

4.2.1.3 Inventory Intensity Ratio 

Variabel intensitas persediaan merupakan variabel independen kedua 

dalam penelitian ini, yang diproksikan dengan Inventory Intensity Ratio diukur 
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dengan menggunakan pembagian antara total persediaan dengan total aset 

perusahaan tersebut. IIR digunakan untuk menggambarkan hubungan antara 

persediaan barang yang terjual dari persediaan yang ada di tangan. Berdasarkan 

tabel 4.3 statistik deskriptif diatas yang telah diolah dengan menggunakan 

software Eviews 9.0, variabel IIR memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 

0.234611 dan nilai standar deviasi 0.150588. Hal ini menunjukan bahwa nilai 

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

membuktikan bahwa variabel IIR memiliki sebaran dan penyimpangan data yang 

kecil di dalam variabel ini. Dapat dikatakan data terdistribusi dengan baik. 

Probability jarque-Bera sebesar 38.34712 atau lebih besar daripada 0.05 maka 

data terdistribusi normal. 

Nilai maksimum sebesar 0.642019 dimiliki oleh PT. Gudang Garam Tbk 

tahun 2012, sedangkan untuk nilai minimum sebesar 0.015951 terjadi pada PT. 

PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk tahun 2015. Nilai maksimum menunjukkan  

bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi intensitas persediaan terbesar 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode penelitian, 

sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

deteksi intensitas persediaan terkecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan 

lainnya selama periode penelitian. 

4.2.1.4 Capital Intensity Ratio 

Variabel intensitas aset tetap merupakan variabel independen ketiga dalam 

penelitian ini, yang diproksikan dengan Capital Intensity Ratio diukur dengan 

menggunakan pembagian antara total aset dengan penjualan perusahaan tersebut. 
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Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software 

Eviews 9.0 v, seperti tampak disajikan dalam tabel 4.3, variabel Capital Intensity 

Ratio memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar  0.842379 dan nilai standar deviasi   

0.505944. Hal ini menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi 

dibandingkan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa variabel Capital 

Intensity Ratio memiliki sebaran dan penyimpangan data yang kecil di dalam 

variabel ini. Dapat dikatakan data terdistribusi dengan baik. Probability jarque-

Bera sebesar  30929.06 atau lebih besar daripada 0.05 maka data terdistribusi 

normal. 

Nilai maksimum sebesar  5.939939 dimiliki oleh PT. Tri Banyan Tirta 

tahun 2013, sedangkan untuk nilai minimum sebesar  0.346483 terjadi pada PT. 

Wilmar Cahaya Indonesia Tbk tahun 2016. Nilai maksimum menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki deteksi intensitas aset tetap terbesar dibandingkan 

dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode penelitian, sedangkan nilai 

minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi intensitas 

aset tetap terkecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama 

periode penelitian. 

4.2.1.5 Komite Audit 

Untuk variabel komite audit merupakan variabel pemoderasi yang 

diproksikan dengan jumlah keberadaan komite audit perusahaan pada tahun 

tertentu. Berdasarkan tabel 4.3 statistik deskriptif diatas yang telah diolah dengan 

menggunakan software Eviews 9.0, variabel komite audit memiliki nilai rata-rata 

(mean) sebesar  3.021127 dan nilai standar deviasi  0.564535. Hal ini menunjukan 
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bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi yang 

membuktikan bahwa variabel CETR memiliki sebaran dan penyimpangan data 

yang kecil di dalam variabel ini. Dapat dikatakan data terdistribusi dengan baik. 

Probability jarque-Bera sebesar  1663.073 atau lebih besar daripada 0.05 maka 

data terdistribusi normal. 

4.2.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

4.2.2.1 Uji Chow 

 Uji chow merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan 

antara model Common Effect atau Fixed Effect yang akan digunakan dalam 

mengestimasi regresi data panel. Hasil uji chow dalam penelitian ini adalah sbb: 

Tabel 4.4  

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 1.925774 (31,124) 0.0062 

Cross-section Chi-square 62.882712 31 0.0006 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

 Berdasarkan tabel 4.4 Uji Chow diatas, menyatakan bahwa nilai 

probabilitas cross-section chi square adalah 0.0006. Hasil tersebut menandakan 

bahwa nilai probabilitas cross-section chi square lebih kecil dari pada tingkat 

signifikasi yaitu 0.05 dan memiliki arti bahwa Ha diterima. Sehingga model yang 

dipilih untuk mengestimasi regresi data panel dalam penelitian ini adalah model 

Fixed Effect dan pengujian dapat dilanjutkan ke Uji Hausman. 

4.2.2.2 Uji Hausman 

 Uji Hausman dilakukan apabila hasil uji chow menyatakan bahwa model 

yang dipilih adalah Fixed Effect. Pengujian ini digunakan untuk menentukan 
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model estimasi regresi data panel antara model Fixed Effect atau Random Effect. 

Hasil uji hausman dalam penelitian ini adalah sbb: 

Tabel 4.5  

Hasil Uji Hausman 

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

Cross-section random 0.693495 4 0.9521 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Berdasarkan tabel 4.5 Uji Hausman diatas, dinyatakan bahwa nilai 

probabilitas cross-section random adalah 0.9521. Hasil tersebut menandakan 

bahwa nilai probabilitas cross-section random lebih besar dari pada tingkat 

signifikansi yaitu 0.05 dan memiliki arti bahwa hasil regresi model yang dipilih 

dan cocok untuk mengestimasi regresi data panel dalam penelitian ini adalah 

model Random Effect. 

4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, sehingga 

harus dilakukan analisis regresi data panel untuk mendapatkan hasil uji yang 

diinginkan. Namun sebelum melakukan analisis regresi data panel, harus 

dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data yang digunakan 

dalam penelitian terbebas dari masalah normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi sehingga menghasilkan persamaan yang 

memenuhi asumsi Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Hasil dari pengujian 

tersebut adalah sbb: 
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4.2.3.1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang digunakan 

untuk melihat apakah residual data terdistribusi normal atau tidak. Syarat data 

terdistribusi normal adalah apabila H0 diterima atau nilai probabilitas lebih besar 

dari pada tingkat signifikansi yaitu 0.05. Dan data akan memenuhi asumsi BLUE 

apabila residual data terdistribusi normal. Hasil uji normalitasnya adalah sbb: 

Gambar 4.1  

Hasil Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2016
Observations 142

Mean       0.002822
Median   0.006854
Maximum  0.420320
Minimum -0.471042
Std. Dev.   0.160130
Skewness   0.155997
Kurtosis   3.815304

Jarque-Bera  4.508862
Probability  0.104933

 

Sumber : Data diolah oleh penulis (2018) 

Berdasarkan gambar 4.1 hasil uji normalitas diatas, menyatakan bahwa nilai 

probabilitasnya adalah 0.104933 yang berarti lebih besar dari pada tingkat 

signifikansi yaitu 0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa H0 diterima sehingga 

dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi normal dengan jumlah 

observasi sebesar 142. Namun, karena sebelumnya residual data tidak langsung 

terdistribusi normal, maka telah dilakukan outlier sebanyak 18 observasi untuk 

menghasilkan residual data yang terdistribusi normal. 

Pengaruh Kebijakan Hutang..., Nurul Adrisa, Ak.-Ibs, 2018



 
 

 63  Indonesia Banking School 
 

4.2.3.2. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

melihat apakah terdapat hubungan korelasi antar variabel independen dalam 

regresi linear berganda. Salah satu syarat persamaan yang memenuhi asumsi 

BLUE adalah tidak adanya hubungan korelasi antar variabel independen yang 

dapat membuat hasil estimasi kurang tepat. Hasil uji multikolinearitasnya 

adalah sbb: 

Tabel 4.6  

Hasil Uji Multikolinearitas 

 DR IIR CIR KA 

DR  1.000000    

IIR -0.023654  1.000000   

CIR  0.032655 -0.251080  1.000000  

KA -0.035283  0.061424 -0.404494  1.000000 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

 Berdasarkan tabel 4.6 diatas, menyatakan bahwa hasil dari correlation 

matrix dalam penelitian ini memiliki nilai dibawah 0.8. Gujarati dan Porter 

(2010) menyatakan bahwa apabila nilai korelasi antar variabel independen 

dalam penelitian rendah yaitu dibawah 0.8, maka model tersebut tidak 

mengandung unsur multikolinearitas. Sehingga berdasarkan correlation matrix 

diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan korelasi antar 

varaibel independen atau tidak ditemukannya masalah mulkolinearitas. 

4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas  

 Uji heteroskedastisitas merupakan uji asumsi klasik yang digunakan 

untuk melihat apakah error term/residual dari model regresi memiliki varian 
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yang konstan atau tidak. Dalam penelitian ini, metode pengujian yang 

digunakan adalah Harvey Test
 
dan melihat nilai probabilitasnya. Hasil uji 

heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7  

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Harvey  

F-statistic 1.937609     Prob. F(4,137) 0.1076 

Obs*R-squared 7.603168     Prob. Chi-Square(4) 0.1072 

Scaled explained SS 8.891329     Prob. Chi-Square(4) 0.0639 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, hasil uji Heteroskedastisitas memakai Test 

Harvey menyatakan bahwa nilai Prob. Chi-Square sebesar 0.1072 yang 

membuktikan bahwa hasil lebih besar dari 0.05. Hasil tersebut menunjukan 

bahwa H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur 

heteroskedastisitas dalam model penelitian. 

4.2.3.4. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi merupakan uji asumsi klasik yang digunakan untuk 

melihat apakah ada hubungan antar residual satu observasi dengan observasi 

lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena seringkali data masa sekarang 

dipengaruhi oleh data pada masa sebelumnya (Winarno, 2011). Penelitian ini 

menggunakan uji durbin watson untuk melihat masalah autokorelasi tersebut. 

Hasil ujinya sbb: 
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Tabel 4.8  

Hasil Uji Autokorelasi 

R-squared 0.208609     Mean dependent var 0.130568 

Adjusted R-squared 0.185503     S.D. dependent var 0.134581 

S.E. of regression 0.120049     Sum squared resid 1.974409 

F-statistic 9.028222     Durbin-Watson stat 1.812023 

Prob(F-statistic) 0.000002   

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Dengan jumlah observasi (n) sebesar 142 dan jumlah variabel independen 

(k) sebesar 4, nilai dL, du, 4-dL, dan 4-du yang didapatkan secara berturut-turut 

adalah 1.6684; 1.7840; 2,3316; dan 2,216. Berdasarkan tabel 4.8 diatas, 

menyatakan bahwa nilai durbin watson stat adalah sebesar 1.812023 dan berada di 

antara nilai du sampai 4-du. Hasil tersebut menyatakan bahwa H0 diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur autokorelasi dalam 

model. 

4.2.4 Analisis Persamaan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk 

pengujian atas hipotesisnya karena memiliki beberapa variabel independen. 

Hasil analisis regresi ini menggunakan 32 sampel perusahaan selama 5 tahun, 

sehingga menghasilkan 160 observasi dengan outlier 18 observasi dan 

didapatkan total observasi bersih sebesar 142. Persamaan penelitian yang 

digunakan adalah sbb: 

CETRi,t = β0 + β1DRi,t + β2IIRi,t + β3CIRi,t + β4KAi,t + β5DR*KAi,t + β6IIR*KAi,t + β7CIR*KAi,t + ei,t 

Berikut merupakan hasil regresi yang digunakan untuk menganalisis model 

regresi dalam penelitian ini : 
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Tabel 4.9  

Hasil Regresi Linear Berganda 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

DR -1.151737 0.652683 -1.764619 0.0799 

IIR -4.345477 1.743517 -2.492363 0.0139 

CIR 0.092164 0.091720 1.004837 0.3168 

KA -0.326972 0.093784 -3.486438 0.0007 

DR*KA 0.322539 0.213164 1.513105 0.1326 

IIR*KA 1.417974 0.580940 2.440826 0.0160 

CIR*KA -0.042046 0.039836 -1.055492 0.2931 

C 1.372973 0.268077 5.121561 0.0000 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil regresi diatas, maka persamaan regresi linear 

berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

CETRi,t = 1.372973 – 1.151737DRi,t – 4.345477IIRi,t + 0.092164CIRi,t – 0.326972KAi,t 

+ 0.322539DR*KAi,t + 1.417974IIR*KAi,t – 0.042046CIR*KAi,t + ei,t 

Dari persamaan penelitian tersebut, maka interpretasi masing-masing 

koefisien variabel independennya adalah: 

1. Nilai konstanta dalam persamaan regresi ini adalah 1.372973. Maka, apabila 

Kebijakan Hutang (DR), Intensitas Persediaan (IIR), Intensitas Aset Tetap 

(CIR), dan Komite Audit (KA) nilainya konstan, maka Penghindaran Pajak 

(CETR) yang dihasilkan sebesar 1.372973. 

2. Nilai koefisien regresi dari Kebijakan Hutang (Debt Ratio) adalah -1.151737. 

Maka apabila terjadi kenaikan nilai Debt Ratio sebesar satu satuan, nilai 

CETR akan turun sebesar 1.151737 dengan asumsi variabel yang lain bernilai 

konstan. 
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3. Nilai koefisien regresi dari Intensitas Persediaan (IIR) adalah -4.345477. 

Maka apabila terjadi kenaikan nilai IIR sebesar satu satuan, nilai CETR akan 

turun sebesar 4.345477 dengan asumsi variabel yang lain bernilai konstan. 

4. Nilai koefisien regresi dari Intensitas Aset Tetap (CIR) adalah 0.092164. 

Maka apabila terjadi kenaikan nilai CIR sebesar satu satuan, nilai CETR kan 

naik sebesar 0.092164 dengan asumsi variabel yang lain bernilai konstan. 

5. Nilai koefisien regresi dari Komite Audit (KA) adalah -0.326972. Maka 

apabila terjadi kenaikan nilai KA sebesar satu satuan, nilai CETR akan turun 

sebesar 0.326972 dengan asumsi variabel yang lain bernilai konstan. 

6. Nilai koefisien regresi Kebijakan Hutang dengan Komite Audit (DR*KA) 

sebagai variabel moderasi sebesar 0.322539. Hal ini menunjukkan bahwa 

CETR akan mengalami penambahan sebesar 0.322539 satuan untuk 

peningkatan satu satuan tingkat kebijakan hutang dengan komite audit dengan 

asumsi variabel yang lain bernilai konstan. 

7. Nilai koefisien regresi Intensitas Persediaan dengan Komite Audit (IIR*KA) 

sebagai variabel moderasi sebesar 1.417974. Hal ini menunjukkan bahwa 

CETR akan mengalami penambahan sebesar 1.417974 satuan untuk 

peningkatan satu satuan tingkat kebijakan hutang dengan komite audit dengan 

asumsi variabel yang lain bernilai konstan. 

8. Nilai koefisien regresi Intensitas Aset Tetap dengan Komite Audit (CIR*KA) 

sebagai variabel moderasi sebesar -0.042046. Hal ini menunjukkan bahwa 

CETR akan mengalami pengurangan sebesar 0.042046 satuan untuk 
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peningkatan satu satuan tingkat kebijakan hutang dengan komite audit dengan 

asumsi variabel yang lain bernilai konstan. 

4.2.5 Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.10  

Hasil Koefisien Determinasi 
 
R-squared 0.380416     Mean dependent var 0.117338 

Adjusted R-squared 0.348049     S.D. dependent var 0.131530 

S.E. of regression 0.105021     Sum squared resid 1.477946 

F-statistic 11.75344     Durbin-Watson stat 1.944921 

Prob(F-statistic) 0.000000 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Koefisien determinas (R
2
) merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar variasi (perubahan) variabel dependen dapat 

dijelaskan/dipengaruhi oleh  variasi variabel independen dan variabel moderasi. 

Berdasarkan tabel 4.10 hasil regresi linear berganda diatas, nilai adjusted R-

squared pada model penelitian ini adalah 0.348049 atau sama dengan sebesar 

34.8049%.  

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hutang (Debt Ratio), intensitas 

persediaan (IIR), intensitas aset tetap (CIR) dan komite audit (KA) mampu 

menjelaskan pengaruh kepada penghindaran pajak hanya sebesar 34.8049%. 

Sisanya sebesar 65.1951% dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor lain di luar 

model yang tidak diteliti. 

4.3 Analisis Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Uji t (Uji Parsial) 

 Uji t atau uji parsial merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat  

signifikansi pengaruh antara variabel independen, variabel dependen, dan 
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variabel moderasi secara individual/parsial. Uji ini juga digunakan untuk 

menjawab hipotesis peneliti yang merupakan dugaan sementara peneliti. Dengan 

dilakukannya pengujian ini, maka akan menjawab dan mejelaskan perumusan 

yang diajukan sebelumnya. Berikut tabel yang menggambarkan hasil regresi 

data panel: 

Tabel 4.11  

Hasil Uji Hipotesis Parsial t 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

DR -1.151737 0.652683 -1.764619 0.0799 

IIR -4.345477 1.743517 -2.492363 0.0139 

CIR 0.092164 0.091720 1.004837 0.3168 

KA -0.326972 0.093784 -3.486438 0.0007 

DR*KA 0.322539 0.213164 1.513105 0.1326 

IIR*KA 1.417974 0.580940 2.440826 0.0160 

CIR*KA -0.042046 0.039836 -1.055492 0.2931 

C 1.372973 0.268077 5.121561 0.0000 
Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

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

menentukan pengaruh antar variabel terdapat Batasan-batasan signifikant level 

0.05 (α = 5%). Jika nilai signifikan lebih besar 0.05 maka hipotesis ditolak, 

artinya bahwa secara parsial variabel independen dan variabel moderasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika nilai signifikan 

lebih kecil 0.05 maka hipotesis maka hipotesis diterima artinya bahwa secara 

parsial variabel independen dan variabel moderasi berpengaruh signifikan 

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

adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu : Pengaruh kebijakan hutang 

terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada 
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tabel 4.11 diatas, ditemukan probabilitas Debt Ratio sebesar 0.0799 atau 

lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 dan koefisien regresi dari variabel 

kebijakan hutang menunjukkan nilai -1.151737. Sehingga, dapat diartikan 

kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak jika 

dijadikan variabel independen. Disimpulkan bahwa H1 ditolak. 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu Pengaruh intensitas persediaan 

terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada 

tabel 4.11 diatas, ditemukan probabilitas intensitas persediaan sebesar 

0.0139 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05 dan koefisien regresi dari 

variabel intensitas persediaan menunjukkan nilai -4.345477. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa H2 diterima bahwa intensitas persediaan 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu : Pengaruh intensitas aset tetap 

terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada 

tabel 4.11 diatas, ditemukan probabilitas intensitas aset tetap sebesar 0.3168 

atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 dan koefisien regresi dari 

variabel intensitas aset tetap  menunjukkan nilai 0.092164. Sehingga, dapat 

diartikan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak jika dijadikan variabel independen.  

4. Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu Pengaruh komite audit terhadap 

penghindaran pajak. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.11 

diatas, ditemukan probabilitas komite audit sebesar 0.0007 atau lebih kecil 

dari nilai signifikansi 0.05 dan koefisien regresi dari variabel komite audit 
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menunjukkan nilai -0.326972. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H4 

diterima bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. 

5. Hipotesis 5 (H4a) dalam penelitian ini yaitu : Komite audit akan 

memperkuat atau memperlemah pengaruh kebijakan hutang terhadap 

penghindaran pajak. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.11 

diatas, ditemukan probabilitas sebesar 0.1326 atau lebih besar dari nilai 

signifikansi 0.05 dan koefisien regresi menunjukkan nilai 0.322539. Ini 

menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap hubungan 

kebijakan hutang dengan penghindaran pajak.  

6. Hipotesis 6 (H4b) dalam penelitian ini yaitu : Komite audit akan 

memperkuat atau memperlemah pengaruh intensitas persediaan terhadap 

penghindaran pajak. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.11 

diatas, ditemukan probabilitas sebesar 0.0160 atau lebih kecil dari nilai 

signifikansi 0.05 dan koefisien regresi menunjukkan nilai 1.417974. Ini 

menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap hubungan 

intensitas persediaan dengan penghindaran pajak.  

7. Hipotesis 7 (H4c) dalam penelitian ini yaitu : Komite audit akan 

memperkuat atau memperlemah pengaruh intensitas aset tetap terhadap 

penghindaran pajak. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.11 

diatas, ditemukan probabilitas sebesar 0.2931 atau lebih besar dari nilai 

signifikansi 0.05 dan koefisien regresi menunjukkan nilai -0.042046. Ini 
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menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap hubungan 

intensitas aset tetap dengan penghindaran pajak.  

4.4 Analisis Hasil Penelitian 

4.4.1 Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Penghindaran Pajak 

Pengaruh kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak dengan proksi 

CETR pada tabel 4.11 menunjukkan hasil kebijakan hutang tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut bertentangan dengan sebagian besar 

penelitian sebelumnya seperti Putri dan Putra (2017), Delgado et al., (2014) dan 

Siregar dan Widyawati (2016) dimana leverage berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. 

Pada tabel 4.11 kebijakan hutang yang diproksikan dengan debt to asset 

ratio menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak bahwa 

semakin tinggi ataupun semakin rendah leverage suatu perusahan tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan 

tersebut (Agusti, 2014). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Surbakti (2012). Hal ini disebabkan banyak perusahaan yang 

menjadi sampel memiliki jumlah hutang yang relatif kecil. Penghindaran pajak 

berbanding lurus dengan CETR, secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio 

leverage, maka semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang 

digunakan oleh perusahaan (Kurniasih, 2013).  

Hasil penelitian juga didukung oleh penelitian Kurniasih (2013) dan 

Darmawan (2014) yang menyatakan bahwa leverage yang diukur dengan Debt to 
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Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang 

dilakukan perusahaan. Semakin tinggi nilai dari rasio leverage, perusahaan tidak 

memiliki laba yang memuaskan maka kemampuan perusahaan untuk 

melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga akan diragukan. Sehingga perusahaan 

denga tingkat kewajiban yang tinggi akan menyebabkan perusahaan 

meningkatkan laba periode berjalan. Hal tersebut menunjukkan perusahaan tidak 

agresif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sementara perusahaan dengan 

tingkat leverage yang rendah tidak akan bermasalah dengan tingkat laba yang 

rendah karena perusahaan tidak sedang terikat dengan kontrak utang pada pihak 

ketiga. Sehingga tingginya tingkat leverage akan menurunkan tingkat agresivitas 

pajak karena semakin tinggi tingkat leverage maka perusahaan cenderung akan 

meningkatkan laba mereka. (Watts dan Zimmerman, dalam Adisamartha dan 

Noviari (2015). 

4.4.2 Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa hasil intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai inventory 

intensity ratio yang dimiliki suatu perusahaan maka akan memiliki nilai Cash 

Effective Tax Rate yang rendah sehingga perusahaan cenderung melakukan 

penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Derashid dan Zhang 

(2003), Hadjidema & Eleftheriou (2016), dan Norfadzilah (2015) yang 

menyatakan bahwa inventory intensity ratio berpengaruh negatif signifikan 

terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena inventory intensity tidak 
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termasuk ke dalam tax deductible dalam sistem perpajakan. Namun, manajer 

membutuhkan usaha lebih untuk mengatur inventory intensity perusahaan untuk 

mengurangi tingkat beban pajak perusahaan. Dengan kata lain, metode evaluasi 

persediaan yang kurang efisien akan mengakibatkan tingginya biaya operasi dan 

akan mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan. 

Semakin tinggi intensitas persediaan maka semakin efisien dan efektif 

perusahaan dalam mengelola persediaannya. Apabila intensitas persediaan 

perusahaan tinggi maka tingkat biaya semakin berkurang dan meningkatkan 

jumlah laba, maka semakin tingginya intensitas persediaan akan meningkatkan 

tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan 

penelitian Richardson dan Lanis (2007) menunjukkan bahwa intensitas persediaan 

berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. 

4.4.3 Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa intensitas aset tetap (CIR) tidak berpengaruh terhadap Cash 

Effective Tax Rate. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Haryadi (2012). Tidak adanya pengaruh dari Intensitas Aset Tetap pada 

tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan diakibatkan oleh perusahaan dengan 

tingkat Intensitas Aset Tetap yang tinggi memang menggunakan aset tetap 

tersebut untuk kepentingan perusahaan. Aset tetap tidak mampu memengaruhi 

kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. 

Perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset yang besar untuk 

menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap 
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tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. Sehingga proporsi aset tetap yang 

tinggi tidak akan memengaruhi tingkat agresivitas yang akan dilakukan 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Chiao 

et, al., (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap tidak ada 

berpengaruh dengan Effective Tax Rate, dan penelitian yang dilakukan oleh 

Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang menyatakan bahwa capital intensity ratio 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. 

4.4.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak 

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.11 diatas, ditemukan 

probabilitas komite audit sebesar 0.0007 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 

0.05 dan koefisien regresi dari variabel komite audit menunjukkan nilai -

0.326972. Keberadaan komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak. Dapat 

diartikan bahwa komite audit yang bertugas melakukan monitoring penyusunan 

laporan keuangan perusahaan dapat mencegah pihak manajemen yang 

melakukan kecurangan. Keberadaann komite audit yang besar dalam perusahaan 

mampu mewujudkan kualitas Good Corporate Governance yang baik di dalam 

perusahaan sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya praktik 

penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Temuan ini membuktikan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), Maharani dan 

Suardana (2014).  

Struktur komite audit, diketuai oleh komisaris independen dan anggota 

komisaris atau komisaris independen, tidak dapat memberikan jaminan mutlak 
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bahwa penghindaran pajak dalam perusahaan dapat dihindari. Ketentuan struktur 

komite audit hanya dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dari perseroan 

terbatas. Annisa dan Kurniasih (2012), fungsi komite audit dalam meningkatkan 

integritas dan kredibilitas laporan keuangan. Dalam perusahaan jika audit komite 

tidak memiliki dukungan dari semua elemen perusahaan, maka dimungkinkan 

untuk adanya upaya penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuniarwati, Dewi dan Lin (2017). 

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.11 diatas, komite audit 

tidak dapat memoderasi pengaruh kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak 

dan pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Tetapi pada tabel 

4.11 dihasilkan bahwa komite audit dapat memoderasi pengaruh intensitas 

persediaan terhadap penghindaran pajak.  

4.5 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Kebijakan 

Hutang, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap dan Komite Audit sebagai 

variabel moderasi terhadap Penghindaran Pajak yang diproksikan Cash Effective 

Tax Rate pada perusahaan, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi 

pertimbangan dan dapat dimanfaatkan bagi berbagai pihak-pihak berkepentingan 

untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Hutang, Intensitas Persediaan, Intensitas 

Aset Tetap dan Komite Audit sebagai variabel moderasi terhadap Penghindaran 

Pajak  yang diproksikan Cash Effective Tax Rate yang termasuk dalam 

perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012 sampai 2016. Dari hasil analisis regresi mengenai 
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pengaruh Kebijakan Hutang, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap dan 

Komite Audit sebagai variabel moderasi terhadap Penghindaran Pajak ditemukan 

bahwa dari keempat variabel independen dan variabel moderasi tersebut memiliki 

berbagai pengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan hutang tidak berpengaruh 

terhadap tingkat penghindaran pajak yang diproksikan denga Cash Effective Tax 

Rate (CETR). Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang mempunyai kinerja 

yang baik cenderung mempunyai konflik atau perbedaan kepentingan antara 

principal dengan agen yang rendah. Hal ini dikarenakan tujuan dari masing-

masing pihak dapat terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu 

semakin tinggi tarif pajak sebuah perusahaan maka semakin besar manfaat yang 

diperoleh dari penggunaan utang.  

Hasil penelitian untuk variabel independen intensitas persediaan yang 

diproksikan dengan Inventory Intensity Ratio menunjukan hasil berpengaruh 

negatif terhadap penghindaran pajak. Intensitas persediaan perusahaan tinggi 

maka tingkat biaya semakin berkurang dan meningkatkan jumlah laba, maka 

semakin tingginya intensitas persediaan yang dimiliki perusahaan akan memiliki 

nilai Cash Effective Tax Rate yang rendah dan meningkatkan tingkat agresivitas 

pajak perusahaan. Sehingga pihak manajemen perusahaan membutuhkan usaha 

lebih untuk mengatur Inventory Intensity perusahaan untuk mengurangi tingkat 

beban pajak perusahaan. 

Variabel independen intensitas aset tetap menunjukan hasil bahwa tidak 

memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut 
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mengindikasikan bahwa intensitas aset tetap pada perusahaan manufaktur tidak 

mempengaruhi besaran Cash Effective Tax Rate yang dihasilkan oleh perusahaan 

dan terdapat indikasi bahwa pada perusahaan manufaktur terdapat banyak aset 

tetap yang habis umur ekonomisnya. Ketika suatu perusahaan membeli aset 

dengan umur di atas satu tahun, perusahaan menyusutkan aset tersebut sepanjang 

waktu penggunaannya. Sehingga mengakibatkan intensitas pajak tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

 Variabel moderasi komite audit menunjukkan hasil berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak. Komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh 

kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak dan pengaruh intensitas aset tetap 

terhadap penghindaran pajak. Tetapi komite audit dapat memoderasi pengaruh 

intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. 

Adanya komite audit dalam perusahaan tidak mampu mengontrol tindakan 

manajer yang dikarenakan kurangnya peran komite audit dalam aktivitas 

perusahaan. Komite audit melakukan dan menjalankan tugasnya berdasarkan 

bukti-bukti transakti, tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional, sehingga 

tidak mengetahui apakah jumlah pengeluaran sesungguhnya sesuai dengan bukti 

yang ada. Salah satu pemicunya adalah belum adanya keselarasan tujuan antara 

karyawan, manajemen dan pimpinan, sehingga jika tidak diawasi mereka berbuat 

kecurangan. Komite audit yang ada dalam perusahaan hanya sebagai pemenuhan 

regulasi pemerintah bagi perusahaan go public. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

komite audit yang bertugas dalam melakukan pengawasan, pengevaluasian kinerja 

operasional, meningkatkan integritas dan kridebilitas pelaporan keuangan tidak 

Pengaruh Kebijakan Hutang..., Nurul Adrisa, Ak.-Ibs, 2018



 
 

 79  Indonesia Banking School 
 

berjalan efektif apabila tidak mendapat dukungan dari keseluruhan elemen yang 

ada di dalam perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, membuktikan bahwa penelitian ini 

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

perusahan terjadi agency problem yang ditimbulkan oleh pihak pemilik 

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

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang, 

intensitas persediaan, intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dengan 

komite audit sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan pada bab sebelumnya,  maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2016. 

2. Intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2016. 

3. Intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2016. 

4. Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2016. 

5. Komite audit tidak berpengaruh terhadap hubungan kebijakan hutang 

dengan penghindaran pajak. 
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6. Komite audit berpengaruh terhadap hubungan intensitas persediaan 

dengan penghindaran pajak. 

7. Komite audit tidak berpengaruh terhadap hubungan intensitas aset tetap 

dengan penghindaran pajak. 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

 Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan yang bisa dijadikan 

saran untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dan saran yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

1. Sampel penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur subsektor 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena terdapat 

keterbatasan waktu dalam penelitian untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan apabila menggunakan perusahaan yang tidak terdaftar di BEI, 

yang pada dasarnya tidak mempublikasikan laporan keuangannya untuk 

umum. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan sampel 

perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar maupun 

yang tidak tedaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dapat memperoleh 

hasil analisis secara menyeluruh untuk perusahaan manufaktur subsektor 

barang konsumsi. 

2. Dalam penelitian ini terbatas pada penggunaan satu proksi untuk 

penghindaran pajak yaitu Cash Effective Tax Rate. Menggunakan variabel 

kebijakan hutang, intensitas persediaan, intensitas aset tetap dan komite 

audit sebagai variabel moderasi. Dimana masih terdapat variabel-variabel 

lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya 
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dapat menggunakan proksi yang berbeda seperti BTD (Book Tax Gap) dan 

perbandingan NPM (Net Profit Margin). Disarankan menggunakan atau 

menambahkan variabel independen dan variabel moderasi yang berbeda 

dari yang sudah digunakan pada penelitian ini untuk medapatkan hasil uji 

yang lebih beragam karena masih banyak variabel lain yang dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
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LAMPIRAN 

Lampiran I 

Daftar Sampel Perusahaan 

No. Kode Saham Nama Perusahaan 

1 AISA PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

2 ALTO PT. Tri Banyan Tirta 

3 CEKA PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

4 DLTA PT. Delta Djakarta Tbk 

5 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

6 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

7 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

8 MYOR PT. Mayora Indah Tbk 

9 PSDN PT. Prashida Aneka Niaga Tbk 

10 ROTI PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk 

11 SKBM PT. Sekar Bumi Tbk 

12 SKLT PT. Sekar Laut Tbk 

13 STTP PT. Siantar Top Tbk 

14 ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 

15 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 

16 HMSP PT. Handjaya Mandala Sampoerna Tbk 

17 RMBA PT. Bentoel International Investama Tbk 

18 WIIM PT. Wismilak Inti Makmur Tbk 

19 DVLA PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 

20 INAF PT. Indofama Tbk 

21 KAEF PT. Kimia Farma (Persero) Tbk 

22 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 

23 MERK PT. Merck Indonesia Tbk 

24 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk 

25 SIDO PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk 

26 TSPC PT. Tempo Scan Pasific Tbk 

27 ADES PT. Akasha Wira International Tbk  

28 MBTO PT. Martina Berto Tbk 

29 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 

30 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 

31 KICI PT. Kedaung Indah Can Tbk 

32 LMPI PT. Langgeng Makmur Industry Tbk 
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Lampiran II 

Data Kebijakan Hutang, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap dan 

Komite Audit 

No. 
Kode 

Saham 
Tahun CETR DR IIR CIR KA 

1 AISA  

2012 0.07559 0.47423 0.15582 1.40761 3 

2013 0.05713 0.5306 0.2039 1.23765 3 

2014 0.07469 0.51263 0.16826 1.43422 4 

2015 0.13388 0.5622 0.17317 1.50743 4 

2016 0.06692 0.53921 0.22364 1.41384 4 

2 ALTO 

2012 0.05512 0.42158 0.21646 1.39775 0 

2013 0.98694 0.63905 0.04214 5.93994 0 

2014 -1.5228 0.57011 0.08902 3.72757 0 

2015 -0.014 0.57045 0.09951 3.91087 3 

2016 -0.0345 0.58729 0.10098 3.92987 3 

3 CEKA 

2012 0.55031 0.54908 0.30287 0.91471 3 

2013 0.27178 0.50611 0.34181 0.42246 3 

2014 0.34317 0.5814 0.37067 0.34689 3 

2015 0.19632 0.56933 0.28576 0.42626 3 

2016 0.25099 0.37732 0.39031 0.34648 3 

4 DLTA 

2012 0.25975 0.19736 0.14231 0.43336 3 

2013 0.27924 0.21969 0.19808 0.43323 3 

2014 0.26615 0.22932 0.19487 0.46975 3 

2015 0.27672 0.18174 0.17448 0.66003 3 

2016 0.26121 0.1548 0.15351 0.72217 3 

5 ICBP 

2012 0.33254 0.32482 0.10211 0.82288 4 

2013 0.30882 0.37624 0.13489 0.84749 3 

2014 0.29767 0.39623 0.11327 0.82972 3 

2015 0.29677 0.38304 0.09589 0.83679 3 

2016 0.30679 0.35988 0.1076 0.83856 3 

6 INDF 

2012 0.35594 0.42447 0.13119 1.18508 4 

2013 0.42257 0.50862 0.1045 1.35268 3 

2014 0.37832 0.52026 0.09838 1.35136 3 

2015 0.47029 0.53043 0.08306 1.43348 3 

2016 0.36266 0.46527 0.10307 1.23107 3 

 

Pengaruh Kebijakan Hutang..., Nurul Adrisa, Ak.-Ibs, 2018



 
 

 90  Indonesia Banking School 
 

No. 
Kode 

Saham 
Tahun CETR DR IIR CIR KA 

7 MLBI 

2012 0.3136 0.71368 0.10714 0.7352 3 

2013 0.21913 0.44587 0.09083 0.50032 3 

2014 0.31518 0.75178 0.10162 0.74655 3 

2015 0.27075 0.63516 0.06253 0.77916 3 

2016 0.19128 0.63929 0.06072 0.69716 3 

8 MYOR 

2012 0.1385 0.63049 0.18055 0.78992 3 

2013 0.25479 0.59433 0.14999 0.80798 3 

2014 0.22631 0.60154 0.19112 0.72631 3 

2015 0.1265 0.54204 0.15545 0.76543 3 

2016 0.29001 0.51516 0.16434 0.70422 3 

9 PSDN 

2012 0.41847 0.39998 0.33106 0.52303 3 

2013 0.64481 0.38753 0.31915 0.53287 3 

2014 -1.2292 0.39031 0.25757 0.6368 3 

2015 -0.4347 0.47724 0.3328 0.67409 3 

2016 -0.9749 0.5713 0.27707 0.70082 3 

10 ROTI 

2012 0.21264 0.44677 0.01875 1.01186 3 

2013 0.26458 0.56804 0.02004 1.21067 3 

2014 0.19032 0.55195 0.01904 1.13968 3 

2015 0.2017 0.56083 0.01595 1.24457 3 

2016 0.27346 0.50585 0.01738 1.15771 3 

11 SKBM 

2012 0.61695 0.55814 0.19005 0.38339 3 

2013 0.10329 0.59585 0.1787 0.38381 3 

2014 0.30839 0.51056 0.17207 0.43865 3 

2015 0.45558 0.54991 0.14213 0.56119 3 

2016 0.56224 0.63222 0.23785 0.66727 3 

12 SKLT 

2012 0.36046 0.48154 0.24342 0.62169 3 

2013 0.35291 0.53757 0.23364 0.53256 3 

2014 0.27784 0.53746 0.22071 0.48659 3 

2015 0.56442 0.59682 0.21301 0.50612 3 

2016 0.31895 0.47883 0.15893 0.68147 3 

13 STTP 

2012 0.18501 0.53619 0.19415 0.9736 3 

2013 0.21896 0.52782 0.19441 0.86732 3 

2014 0.31755 0.52035 0.18209 0.78334 3 

2015 0.22078 0.47446 0.15562 0.75446 3 

2016 0.20825 0.49987 0.11982 0.88867 3 
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No. 
Kode 

Saham 
Tahun CETR DR IIR CIR KA 

14 ULTJ 

2012 0.15485 0.30745 0.13804 0.86154 4 

2013 0.39027 0.28328 0.19027 0.81255 3 

2014 0.33487 0.22351 0.24491 0.74476 3 

2015 0.15945 0.20974 0.2087 0.80566 3 

2016 0.27135 0.17691 0.17941 0.90465 3 

15 GGRM 

2012 0.27824 0.35904 0.64202 0.84663 3 

2013 0.25651 0.4206 0.59565 0.91582 3 

2014 0.22915 0.42926 0.59668 0.89315 3 

2015 0.21194 0.4015 0.58666 0.90251 3 

2016 0.26938 0.37151 0.59641 0.82533 3 

16 HMSP 

2012 0.29909 0.49296 0.59701 0.39395 3 

2013 0.25176 0.4424 0.63247 0.36527 3 

2014 0.29179 0.52439 0.61421 0.35172 3 

2015 0.27448 0.15771 0.50174 0.42675 3 

2016 0.22491 0.19604 0.45737 0.44527 3 

17 RMBA 

2012 -0.5594 0.7226 0.53293 0.70412 3 

2013 -0.0918 0.90448 0.47951 0.75218 3 

2014 -0.1373 1.13627 0.44928 0.72745 3 

2015 -0.2148 1.24857 0.47073 0.75336 3 

2016 -0.1132 0.29913 0.49052 0.70055 3 

18 WIIM 

2012 0.24515 0.45636 0.44495 1.07881 3 

2013 0.1949 0.36424 0.56392 0.77393 3 

2014 0.41723 0.35898 0.56531 0.80222 3 

2015 0.23258 0.29716 0.5677 0.72996 3 

2016 0.33166 0.26783 0.57497 0.80296 3 

19 DVLA 

2012 0.28432 0.21694 0.12359 0.98833 3 

2013 0.33211 0.23138 0.17367 1.08021 4 

2014 0.46367 0.22149 0.18366 1.11997 4 

2015 0.24416 0.29264 0.14434 1.05373 3 

2016 0.19011 0.29502 0.13699 1.05513 3 

20 INAF 

2012 0.79979 0.45306 0.13574 1.02817 4 

2013 -0.1333 0.54362 0.18263 0.96786 3 

2014 0.40617 0.5258 0.17336 0.90366 3 

2015 0.00809 0.61355 0.19578 0.94563 3 

2016 0 0.58328 0.21164 0.825 3 
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No. 
Kode 

Saham 
Tahun CETR DR IIR CIR KA 

21 KAEF 

2012 0.26879 0.30574 0.25546 0.55603 3 

2013 0.34852 0.34288 0.25927 0.56851 3 

2014 0.159 0.38981 0.23159 0.65653 3 

2015 0.20167 0.42461 0.22938 0.66584 3 

2016 0.29092 0.50756 0.20971 0.7937 4 

22 KLBF 

2012 0.22807 0.21728 0.22462 0.69065 3 

2013 0.25302 0.24879 0.26986 0.7071 3 

2014 0.23522 0.20986 0.24874 0.71538 3 

2015 0.25745 0.20138 0.21927 0.7657 3 

2016 0.24349 0.18141 0.21965 0.78589 3 

23 MERK 

2012 0.40085 0.26814 0.41722 0.61237 3 

2013 0.24356 0.26505 0.35773 0.58373 3 

2014 0.35096 0.22734 0.25638 0.83016 3 

2015 0.28943 0.26199 0.25111 0.65245 3 

2016 0.31808 0.21677 0.3108 0.71891 3 

24 PYFA 

2012 0.34325 0.35439 0.18437 0.76868 3 

2013 0.2069 0.46379 0.20481 0.90945 3 

2014 0.44108 0.441 0.18675 0.77703 3 

2015 0.35257 0.36717 0.22609 0.73425 4 

2016 0.32248 0.36845 0.24123 0.77005 4 

25 SIDO 

2012 0.00339 0.39347 0.1095 0.89937 0 

2013 0.96447 0.11047 0.09749 1.24412 0 

2014 0.44096 0.00662 0.08178 1.28368 3 

2015 0.24031 0.07074 0.09477 1.26034 3 

2016 0.21569 0.07689 0.10613 1.16621 3 

26 TSPC 

2012 0.49964 0.27624 0.16503 0.69871 3 

2013 0.55146 0.28569 0.18504 0.78892 3 

2014 0.5759 0.26112 0.18883 0.74449 3 

2015 0.64698 0.30989 0.19618 0.76817 3 

2016 0.64871 0.29617 0.20681 0.72069 3 

27 ADES 

2012 0.00063 0.46254 0.19171 0.81633 3 

2013 0.08318 0.39968 0.19224 0.8777 3 

2014 0.241 0.4141 0.18317 0.87229 3 

2015 0.28722 0.49731 0.15188 0.97536 3 

2016 0.11153 0.49916 0.1244 0.86461 3 
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No. 
Kode 

Saham 
Tahun CETR DR IIR CIR KA 

28 MBTO 

2012 0.25089 0.28701 0.08676 0.84913 2 

2013 0.7815 0.26227 0.08706 0.95398 2 

2014 1.49367 0.26742 0.12106 0.92253 2 

2015 -0.2105 0.33085 0.11817 0.93396 2 

2016 0.19485 0.37894 0.13269 1.03577 2 

29 TCID 

2012 0.27047 0.13059 0.2067 0.68151 4 

2013 0.28111 0.19302 0.22533 0.72289 4 

2014 0.2793 0.30743 0.22645 0.80289 4 

2015 0.09018 0.16354 0.1856 0.89087 4 

2016 0.15142 0.18395 0.2255 0.86478 3 

30 UNVR 

2012 0.22958 0.66889 0.17204 0.43896 3 

2013 0.25229 0.68125 0.15615 0.43398 3 

2014 0.24217 0.67797 0.16288 0.41379 3 

2015 0.24403 0.69311 0.14606 0.43115 3 

2016 0.24112 0.71908 0.13843 0.41808 3 

31 KICI 

2012 0.07469 0.29907 0.42535 1.00178 3 

2013 0.17904 0.24741 0.50542 0.99259 3 

2014 0.38086 0.18673 0.49443 0.93954 3 

2015 0.86767 0.30232 0.42878 1.4589 3 

2016 1.37999 0.36335 0.39597 1.40678 3 

32 LMPI 

2012 4.17813 0.49769 0.27171 1.36254 3 

2013 -2.3226 0.51663 0.25547 1.21606 3 

2014 10.7041 0.50657 0.24063 1.57511 3 

2015 2.61488 0.49412 0.24041 1.75194 3 

2016 1.20057 0.49631 0.24219 1.96717 3 
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Lampiran III  

Hasil Analisis Data 

Hasil Statistik Deskriptif 

 CETR DR IIR CIR KA 

 Mean  0.278354  0.417086  0.234611  0.842379  3.021127 

 Median  0.267470  0.417352  0.191412  0.787405  3.000000 

 Maximum  0.986937  1.248573  0.642019  5.939939  4.000000 

 Minimum -0.214834  0.006619  0.015951  0.346483  0.000000 

 Std. Dev.  0.175021  0.189212  0.150588  0.505944  0.564535 

 Skewness  0.829806  0.909382  1.225695  7.287904 -2.842280 

 Kurtosis  6.429657  5.624874  3.686943  73.81662  18.77240 

      

 Jarque-Bera  85.89142  60.33739  38.34712  30929.06  1663.073 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

      

 Sum  39.52627  59.22616  33.31474  119.6178  429.0000 

 Sum Sq. Dev.  4.319185  5.047989  3.197416  36.09305  44.93662 

      

 Observations  142  142  142  142  142 

 

Hasil Uji Normalitas 

0

4

8

12

16

20

-0.375 -0.250 -0.125 0.000 0.125 0.250 0.375

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2016
Observations 142

Mean       0.002822
Median   0.006854
Maximum  0.420320
Minimum -0.471042
Std. Dev.   0.160130
Skewness   0.155997
Kurtosis   3.815304

Jarque-Bera  4.508862
Probability  0.104933

 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 DR IIR CIR KA 

DR 1.000000 -0.023654 0.032655 -0.035283 

IIR -0.023654 1.000000 -0.251080 0.061424 

CIR 0.032655 -0.251080 1.000000 -0.404494 

KA -0.035283 0.061424 -0.404494 1.000000 
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Hasil Uji Autokorelasi 

Dependent Variable: CETR   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/10/18   Time: 22:09   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 31   

Total panel (unbalanced) observations: 142  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 0.446898 0.094334 4.737391 0.0000 

DR -0.188560 0.080648 -2.338071 0.0208 

IIR -0.054659 0.127238 -0.429581 0.6682 

CIR 0.122045 0.027261 4.476978 0.0000 

KA -0.060476 0.023266 -2.599386 0.0104 

     
     
 Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     

Cross-section random 0.096307 0.4356 

Idiosyncratic random 0.109635 0.5644 

     
     
 Weighted Statistics   

     
     

R-squared 0.208609     Mean dependent var 0.130568 

Adjusted R-squared 0.185503     S.D. dependent var 0.134581 

S.E. of regression 0.120049     Sum squared resid 1.974409 

F-statistic 9.028222     Durbin-Watson stat 1.812023 

Prob(F-statistic) 0.000002    

     
     
 Unweighted Statistics   

     
     

R-squared 0.162669     Mean dependent var 0.278354 

Sum squared resid 3.616586     Durbin-Watson stat 0.989241 
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Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Harvey  

     
     

F-statistic 1.937609     Prob. F(4,137) 0.1076 

Obs*R-squared 7.603168     Prob. Chi-Square(4) 0.1072 

Scaled explained SS 8.891329     Prob. Chi-Square(4) 0.0639 

     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: LRESID2   

Method: Least Squares   

Date: 08/14/18   Time: 17:59   

Sample: 1 142    

Included observations: 142   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -4.166759 1.528419 -2.726188 0.0072 

DR 1.438819 1.060029 1.357340 0.1769 

IIR -1.041323 1.376276 -0.756623 0.4506 

CIR 0.338632 0.447051 0.757480 0.4501 

KA -0.578672 0.388627 -1.489015 0.1388 

     
     

R-squared 0.053543     Mean dependent var -5.273939 

Adjusted R-squared 0.025910     S.D. dependent var 2.410769 

S.E. of regression 2.379333     Akaike info criterion 4.606094 

Sum squared resid 775.5876     Schwarz criterion 4.710172 

Log likelihood -322.0326     Hannan-Quinn criter. 4.648387 

F-statistic 1.937609     Durbin-Watson stat 1.526375 

Prob(F-statistic) 0.107647    
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Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     

Cross-section F 1.925774 (31,124) 0.0062 

Cross-section Chi-square 62.882712 31 0.0006 

 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     

Cross-section random 0.693495 4 0.9521 
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Hasil Regresi Model Penelitian  

Dependent Variable: CETR   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/14/18   Time: 18:05   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 31   

Total panel (unbalanced) observations: 142  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

DR -1.151737 0.652683 -1.764619 0.0799 

IIR -4.345477 1.743517 -2.492363 0.0139 

CIR 0.092164 0.091720 1.004837 0.3168 

KA -0.326972 0.093784 -3.486438 0.0007 

DR*KA 0.322539 0.213164 1.513105 0.1326 

IIR*KA 1.417974 0.580940 2.440826 0.0160 

CIR*KA -0.042046 0.039836 -1.055492 0.2931 

C 1.372973 0.268077 5.121561 0.0000 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.102380 0.5023 

Idiosyncratic random 0.101907 0.4977 

     
      Weighted Statistics   

     
     

R-squared 0.380416     Mean dependent var 0.117338 

Adjusted R-squared 0.348049     S.D. dependent var 0.131530 

S.E. of regression 0.105021     Sum squared resid 1.477946 

F-statistic 11.75344     Durbin-Watson stat 1.944921 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     

R-squared 0.329003     Mean dependent var 0.278354 

Sum squared resid 2.898162     Durbin-Watson stat 0.991832 
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