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ABSTRAK
Penelitian ini berujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
aktivitas penghindaran pajak, kepemilikan institusional, dan kepemilikan
manajerial terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ
45. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan sampel
penelitian ini adalah sebanyak 25 perusahaan. Data diperoleh dari data sekunder
laporan tahunan perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 tahun 2015-2017
melalui www.idx.co.id. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis regresi berganda dengan software Eviews 9. Hipotesis dalam
penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung
lainnya. Hasil dari penelitian ini menemukan bukti bahwa penghindaran pajak
tidak berpengaruh terdahap audit delay, kepemilikan institusional berpengaruh
positif terhadap audit delay, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh
terhadap audit delay.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan
Manajerial, Audit Delay.
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ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the effect of tax avoidance,
institutional ownership, and managerial ownership on audit delay in companies
listed in the LQ 45 index. The sample selection uses purposive sampling method
and the sample of this study is 25 companies. Data obtained from secondary data
of annual reports of companies listed in the LQ 45 index for 2015-2017. The
analysis technique used in this study is multiple regression analysis with software
Eviews 9. The hypothesis in this study is based on previous research and various
other supporting theories. The results of this study found evidence that tax
avoidance has no effect on audit delay, institutional ownership has a positive
effect on audit delay, and managerial ownership has no effect on audit delay.

Keywords: Tax Avoidance, Institutional Ownership, Managerial Ownership,
Audit Delay.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) (2017) tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah
untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna
untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor
lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada
entitas. Keputusan tersebut termasuk pembelian, penjualan, atau kepemilikan
instrument ekuitas dari instrument utang, serta penyediaan atau penyelesaian
pinjaman dan bentuk kredit lainnya.
SAK (2017) di dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan
menyatakan agar informasi keuangan menjadi berguna dalam pengambilan
keputusan, informasi tersebut harus relevan dan harus merepresentasikan secara
tepat apa yang akan dipresentasikan. Informasi keuangan yang relevan mampu
membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi
keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai
prediktif, nilai konfirmatori, atau keduanya. Informasi agar dapat menjadi
berguna, selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan
juga harus merepresentasikan secara tepat fenomena yang akan dipresentasikan.
Agar dapat menunjukan representasi tepat dengan sempurna, tiga karakteristik
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harus dimiliki yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Karakteristik
kualitatif

yang

meningkatkan

kegunaan

informasi

yang

relevan

dan

dipresentasikan secara tepat yaitu terbanding (comparable), terverifikasi
(verifiable), ketepatanwaktu (timely), dan terpaham (understandable). Menurut
Owusu-Ansah (2000), kecepatan penyampaian informasi atau ketepatan waktu
sangat penting, karena dapat mencegah terjadinya insider trading dan menjaga
relevansi nilai dari informasi tersebut. Keterlambatan perusahaan dalam
menyampaikan laporan keuangan dapat berdampak buruk terhadap perusahaan
seperti turunnya harga saham perusahaan karena informasi yang terlambat
disampaikan kepada publik dianggap sebagai pertanda buruk bagi perusahaan, dan
informasi dalam laporan keuangan merupakan salah satu penentu harga saham
perusahaan (Marlena dan Suranta, 2017).
Menurut Al-Ajmi (2008) terdapat tiga cara pengukuran ketepatan waktu,
antara lain, (1) Total Period, yaitu jumlah hari dari akhir tahun pajak sampai
laporan keuangan tahunan dipublikasikan, (2) Interim Period, yaitu jumlah hari
dari tanggal tanda tangan auditor eksternal pada laporan audit sampai laporan
keuangan tahunan dipublikasikan, dan (3) Audit Delay, yaitu jumlah hari dari
akhir tahun pajak sampai tanggal tanda tangan auditor eksternal pada laporan
audit. Janartha dan Suprasto (2016), menyatakan bahwa ketepatan waktu
perusahaan dalam mempublikasi laporan keuangan kepada publik tergantung dari
ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan laporan auditnya.
Dewan Standar Profesial Akuntan Publik Institut Akuntan Publik
Indonesia (DSPAP-IAPI) sebagai penyusun SPAP yang berlaku di Indonesia,
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pada tahun 2013 telah menerbitkan SPAP 2013 yang berisi 6 standar yang
merupakan rangkaian dalam proses adopsi Handbook of International Quality
Control,

Auditing,

Review,

Other

Assurance,

and

Related

Services

Pronouncement tahun 2010 yang diterbitkan oleh International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB) ke dalam SPAP untuk pemenuhan salah satu
kewajiban IAPI sebagai anggota International Federation of Accountants (IFAC).
Dalam melaksanakan standar pelaksanaan audit ditemukan adanya penyimpangan
yang terkadang menyebabkan lamanya suatu proses pengauditan dilakukan karena
adanya unsur verifikasi yang digunakan untuk mengusut indikasi penyimpangan
yang terjadi. Lamanya waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan tersebut
dinamakan dengan audit delay.
Audit delay adalah senjang waktu audit, yaitu waktu yang dibutuhkan
oleh auditor untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja laporan keuangan
suatu perusahaan (Puspitasari dan Latrini, 2014). Al-Ajmi (2008) menjelaskan
audit delay diukur dengan menghitung jumlah hari dari akhir tahun pajak sampai
tanggal tanda tangan auditor eksternal pada laporan audit yang mengindikasikan
tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Semakin
panjang berarti semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya.
Penyampaian laporan keuangan tahunan di Indonesia diatur dalam
peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang
saat ini sudah melebur dengan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada
tanggal 1 Agustus 2012 telah dikeluarkan peraturan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012

Indonesia Banking School
Pengaruh Penghindaran Pajak..., Sekar Laksmi Pradipta, Ak.-Ibs, 2018

4

dengan lampiran Nomor X.K.6 namun peraturan ini telah diganti dengan
Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016, 29 Juli 2016 tentang laporan tahunan
emiten atau perusahaan publik. Dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa emiten
atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling
lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Dengan tidak
mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, OJK berwenang
mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan
peraturan berupa teguran tertulis maupun denda keterlambatan.
Meskipun sudah ditetapkan aturan dan sanksi, Bursa Efek Indonesia
(BEI)

mencatat

masih

tingginya

tingkat

keterlambatan

emiten

dalam

menyampaikan laporan tahunan. Berdasarkan hasil pemantauan oleh BEI melalui
situsnya di (www.idx.co.id, diakses 10 Juli 2018) sebanyak 18 perusahaan yang
terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2015 (No.Peng-SPT00005/BEI.PP1/06-2016),
menyampaikan

laporan

kemudian
keuangan

17

perusahaan

auditan

tahun

yang

2016

terlambat

(No.Peng-SPT-

00007/BEI.PP1/07-2017), dan 10 perusahaan yang terlambat menyampaikan
laporan keuangan auditan tahun 2017 (No.Peng-SPT-00007/BEI.PP1/07-2017).
Gambar 1.1
Jumlah Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan
Laporan Keuangan Auditan Per 31 Desember
20

18

17

10
Jumlah Perusahaan

0
2015

2016

2017

Sumber: Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia

Indonesia Banking School
Pengaruh Penghindaran Pajak..., Sekar Laksmi Pradipta, Ak.-Ibs, 2018

5

Berdasarkan fenomena tersebut, masih banyak ditemukan perusahaan
yang terdaftar di BEI yang masih terlambat menyampaikan laporan keuangan
auditan. Dengan demikian, penulis memandang perlu untuk meneliti kembali
faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Dalam penelitian ini, faktor-faktor
yang dipertimbangkan mempengaruhi audit delay adalah penghindaran pajak,
kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.
Penghindaran
mempengaruhi

pajak

lamanya

merupakan

waktu

salah

penyelesaian

satu
audit.

faktor
Proses

yang

turut

perumusan

penghindaran pajak sampai pada penyelesaian tentu membutuhkan waktu yang
tidak singkat. Hal ini dikarenakan bervariasinya regulasi perpajakan sehingga
merumuskan strategi pajak bukan hal yang sederhana serta mengingat
penghindaran pajak merupakan isu yang sangat sensitif. Menurut Desai dan
Dharmapala (2006), penghindaran pajak dapat mengurangi biaya dan akan
meningkatkan nilai dari perusahaan. Namun di sisi lain pemegang saham
dianggap tidak mendapatkan nilai tambah dari aktivitas penghindaran pajak
karena terdapat hubungan positif antara penghindaran pajak dan rent diversion
sehingga cenderung dipandang negatif. Penghindaran pajak dapat ditutupi dengan
struktur pajak yang rumit dan kompleks dengan tujuan menghindari otoritas
pajak. Hal tersebut membuat auditor eksternal lebih teliti dalam melakukan audit
karena struktur pajak yang rumit dapat menutupi rent diversion.
Penelitian yang dilakukan oleh Crabtee dan Kubick (2014), Brian dan
Martani (2014), Zamani dan Barzegar (2015), serta Mulianingsih dan Sukartha
(2018) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif pada

Indonesia Banking School
Pengaruh Penghindaran Pajak..., Sekar Laksmi Pradipta, Ak.-Ibs, 2018

6

ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan. Meningkatnya praktik
penghindaran pajak akan menyebabkan perusahaan semakin lama untuk
menyampaikan laporan keuangan yang sebagian besar disebabkan oleh lamanya
waktu penyelesaian audit. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh
Dewayani, et al. (2017) menemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh
pada ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan.
Menurut Beasley (1996) selain dapat meningkatkan kinerja perusahaan,
Good Corporate Governance terbukti juga dapat meningkatkan kualitas laporan
keuangan, sehingga diharapkan dapat mengurangi audit delay pada perusahaan.
Jensen dan Meckling (1976) menyatakan kepemilikan manajerial dan kepemilikan
institusional adalah dua mekanisme corporate governance utama yang membantu
mengendalikan masalah keagenan. Maka dari itu, dalam penelitian ini Corporate
Governance diproksikan dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan
manajerial.
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang
dimiliki oleh institusi atau lembaga yang mengelola dana atas nama orang lain
seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi
lain (Tarjo, 2008). Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan
mekanisme corporate governance yang kuat sehingga mampu memberikan
pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Mahendra dan Putra, 2016).
Cornet, et al. (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh
pihak

investor

memfokuskan

institusional
perhatiannya

dapat

mendorong

terhadap

kinerja

manajemen

perusahaan

untuk

lebih

sehingga

akan
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mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri. Maka dari itu
pelaksaan audit tidak memakan waktu yang lama dan penyampaian laporan
keuangan bisa dilakukan tepat waktu. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Arumsari dan Handayani (2017) bahwa kepemilikan institusional
berpengaruh negatif terhadap lamanya waktu penyelesaian audit (audit delay).
Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Philo (2014) menyatakan hasil yang
berbeda yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap audit delay.
Kepemilikan saham manajerial adalah persentase saham biasa yang
dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan
keputusan perusahaan (Mulianingsih dan Sukartha, 2018). Marlena dan Suranta
(2017) mengatakan kepemilikan saham manajerial akan mendorong manajemen
berhati-hati dalam mengambil keputusan dan akan lebih bertanggung jawab dalam
pengelolaannya

karena

ada

rasa

memiliki

perusahaan,

sehingga

akan

mempengaruhi kinerja pihak manajemen yang semakin baik. Ross, et al. (1999)
mengatakan semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan,
maka manajemen cenderung berusaha giat untuk kepentingan pemegang saham
yang tidak lain dirinya sendiri. Respati (2004) menyatakan bahwa kepemilikan
perusahaan oleh manajer akan mempengaruhi kinerja manajer. Manajer akan lebih
bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan karena adanya rasa memiliki
perusahaan, sehingga akan mempengaruhi kinerja pihak manajemen yang semakin
baik. Dengan demikian tingat memanipulasi informasi dalam laporan keuangan
akan berkurang dan pelaksanaan audit dapat berjalan lebih cepat yang akan
mempengaruhi audit delay. Sejalan dengan penelitian Philo (2014) yang
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menyatakan bahwa kepemilikan managerial memiliki pengaruh negatif terhadap
audit delay. Namun hasil penelitian Arumsari dan Handayani (2017)
menunjukkan bukti empiris bahwa kepemilikan perusahaan oleh pihak dalam
(manajemen) tidak berpengaruh terhadap audit delay.
Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh
Crabtree dan Kubick (2014) terkait hubungan antara penghindaran pajak dan
pengumuman laba tahunan. Terdapat beberapa modifikasi yang dilakukan, antara
lain, mengubah proksi timelines menjadi audit delay yaitu, jumlah hari dari akhir
tahun pajak sampai tanggal tanda tangan auditor eksternal pada laporan audit,
penelitian sebelumnya menggunakan total period yaitu, jumlah hari dari akhir
tahun pajak sampai laporan keuangan tahunan dipublikasikan dengan. Hal
tersebut dikarenakan ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasi laporan
keuangan kepada publik tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam
menyelesaikan laporan auditnya (Janartha dan Suprasto (2016).
Kontribusi lain dari penelitian ini adalah dengan memasukan variabel
kepemilikan

institusional

dan

kepemilikan

manajerial

sebagai

variabel

independen. Menurut Al-Ajmi (2008) bahwa semakin terkonsentrasi struktur
kepemilikan, semakin pendek penundaan audit. Kepemilikan manajerial dan
kepemilikan institusional juga merupakan dua mekanisme corporate governance
utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan (Jensen dan Meckling,
1976).

Selanjutnya

penelitian

ini

menggunakan

uji

robustness

untuk

membandingkan perhitungan penghindaran pajak dengan proksi yang berbeda
yaitu Book Tax Differences (BTD) dan Effective Tax Rate (ETR), sehingga dapat
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dilihat apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tetap
konsisten ketika dihitung dengan menggunakan pendekatan yang berbeda.
Peneliti menggunakan periode pengamatan terbaru yaitu 2015-2017 agar
dapat melihat kondisi terkini mengenai permasalah audit delay pada perusahaan.
Kemudian dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel perusahaan yang
terdaftar dalam indeks LQ 45. Pemilihan sampel perusahaan LQ 45 pada
penelitian ini dikarenakan perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 di
Indonesia rentan terhadap perubahan yang terjadi di bidang lainnya seperti bidang
sosial, politik, keamanan, baik yang terjadi di dalam negeri. Bursa Efek Jakarta
merupakan pasar saham terbesar dan paling representatif di Indonesia.
Berdasarkan populasi tersebut dapat ditentukan sampel yang menjadi objek
penelitian ini.
Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan
Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Audit Delay (Pada
Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks LQ 45 tahun 2015-2017).
1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah penghindaran pajak mempengaruhi audit delay?
2. Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi audit delay?
3. Apakah kepemilikan manajerial mempengaruhi audit delay?
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1.3

Pembatasan Masalah
Penelitian

ini

berfokus

pada

penghindaran

pajak,

kepemilikan

institusional, dan kepemilikan manajerial sebagai variabel yang mempengaruhi
audit delay pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 tahun 2015-2017.
1.4

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :
1.

Menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap audit delay.

2.

Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap audit delay.

3.

Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap audit delay.

1.5

Manfaat Penelitian
Sedangkan kegunaan atau manfaat yang dapat diambil yaitu:
1.

Bagi Ilmu Pengetahuan
Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh perilaku
penghindaran

pajak

perusahaan,

kepemilikan

institusional,

dan

kepemilikan manajerial terhadap audit delay di negara berkembang
seperti Indonesia.
2.

Bagi Regulator
Penelitian ini bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku
regulator di bidang pasar modal karena dapat membantu OJK menyusun
peraturan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penelitian ini juga
bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku regulator di
bidang perpajakan karena dapat membantu DJP mendeteksi perusahaan
yang melakukan aktivitas penghindaran pajak.
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3. Bagi Investor
Penelitian ini memberikan manfaat kepada investor karena dapat
membantu investor memahami faktor-faktor yang mempengaruhi waktu
pengumuman laporan keuangan tahunan sehingga dapat melakukan
evaluasi yang lebih baik dan dapat membuat keputusan investasi yang
lebih tepat.
1.6

Sistematika Penulisan Skripsi
Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait. Secara

garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar
belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan
dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II : TELAAH PUSTAKA
Bab ini menjelaskan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori
bagi penelitian, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran
untuk penelitian dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian.
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian, desain penelitian,
metode pengambilan sampel, variabel dan operasional variabel, teknik
pengolahan dan analisis data serta teknik pengujian hipotesis.
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data
dan pembahasanya.
BAB V : PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dan saransaran untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.
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BAB II
LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1

Agency Theory
Dalam teori keagenan (agency theory), hubungan agensi muncul ketika

satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk
memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan
keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan
dapat diwujudkan dengan kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan
kewajiban masing-masing pihak, sehingga diharapkan agen melakukan dengan
menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.
Menurut Messier et. al (2017), hubungan keagenan mengakibatkan dua
permasalahan antara lain yaitu: (1) asimetris informasi (information asymmetry),
dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai
posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik dan (2)
konflik kepentingan (conflict of interest), akibat dari ketidaksamaan tujuan,
dimana manjemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.
Akibatnya

adanya

asimetri

informasi,

dapat

menimbulkan

dua

permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan
melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen dan Meckling (1976)
menyatakan

permasalahan

tersebut

yaitu:

(1)

Moral

Hazard,

dimana

permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah
disepakati bersama dalam kontrak kerja dan (2) Adverse Selection, dimana suatu

13
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keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang
diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya,
atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. Oleh karena itu pihak ketiga
dibutuhkan dalam memeriksa tanggung jawab yang telah dilakukan manajemen.
Pihak ketiga yang dimaksud adalah auditor eksternal. Auditor bertugas
melakukan pemeriksaan laporan atas laporan keuangan agar pihak principal
percaya bahwa informasi yang disajikan bebas dari intervensi pihak agen.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan dari asimetri informasi dapat
berkurang sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan lebih cepat. Terkait hal
tersebut yang menjadi faktor penting pengimplementasian teori agensi adalah
audit delay. Audit delay berhubungan erat dengan ketepatan waktu dalam
mempublikasikan laporan keuangan. Ketepatan waktu ini menunjukkan rentang
waktu antara informasi yang ingin disajikan dengan pelaporan, apabila informasi
tersebut tidak disampaikan tepat waktu akan menyebabkan manfaat dan nilai dari
informasi dalam laporan keuangan tersebut menjadi berkurang. Hal tersebut
memiliki keterkaitan dengan teori keagenan (agency theory) yaitu pendesainan
kontrak yang tepat guna menyelaraskan kepentingan principal dan agen dalam hal
terjadi konflik kepentingan (Scott, 1997).
2.2

Compliance Theory
Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian

laporan keuangan tahunan perusahaan publik di Indonesia diatur dalam Peraturan
OJK Nomor 29/POJK.04/2016, 29 Juni 2016 tentang laporan tahunan emiten atau
perusahaan publik. Dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa emiten atau
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perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas jasa
keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap
pihak yang melanggar ketentuan peraturan berupa teguran tertulis maupun denda
keterlambatan. Peraturan ini mengisyaratkan kepatuhan setiap pelaku individu
maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia
untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan secara tepat waktu
kepada OJK. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (compliance theory).
Menurut Kelman (1958) compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan
yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk
menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Sedangkan menurut
Lunenburg (2012) teori kepatuhan (compliance theory) adalah sebuah pendekatan
terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan
partisipasi manajemen.
Menurut Tyler (1990), terdapat dua persepektif dasar dalam literatur
sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan
normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong
oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam
tangible, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif
normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan
berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.
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Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi
peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk
menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan
suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu,
juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Sulistyo,
2010).
2.3

Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) (2017) tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah
untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna
untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor
lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada
entitas. Keputusan tersebut termasuk pembelian, penjualan, atau kepemilikan
instrument ekuitas dari instrument utang, serta penyediaan atau penyelesaian
pinjaman dan bentuk kredit lainnya.
Dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan dijelaskan bahwa
karakteristik kualitatif dan kendala mengacu pada karakteristik kualitatif dari, dan
kendala atas, informasi keuangan yang berguna. Biaya, yang merupakan kendala
pervasif bagi kemampuan entitas pelapor untuk menyediakan informasi keuangan
yang berguna, diterapkan serupa. Akan tetapi, pertimbangan penerapan
karakteristik kualitatif dan kendala biaya mungkin berbeda untuk jenis informasi
yang berbeda. Ketika diterapkan untuk informasi perkiraan masa depan mungkin
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berbeda dengan ketika diterapkan untuk informasi sumber daya ekonomik dan
klaim saat ini dan untuk perubahaan sumber daya dan klaim tersebut.

2.3.1

Karakteristik Kualitatif Fundamental
Karakteristik kualitatif fundamental meliputi relevansi dan representasi

tepat (SAK, 2017).
1. Relevansi
Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam
keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi keuangan mampu
membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai
konfirmatori, atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika
informasi tersebut dapat digunakan sebagai input yang digunakan oleh
pengguna untuk memprediksi hasil (outcome) masa depan. Lalu, informasi
keuangan memiliki nilai konfirmatori jika menyediakan umpan balik tentang
evaluasi sebelumnya. Nilai prediktif dan nilai konfirmasi informasi keuangan
memiliki hubungan yang saling terkait karena informasi yang memiliki nilai
prediktif sering juga memiliki nilai konfirmatori.
a. Materialitas
Materialitas adalah aspek relevansi yang spesifik untuk suatu entitas
tertentu berdasarkan sifat atau besarannya, atau keduanya, dari pos-pos
dimana informasi tersebut berhubungan dalam konteks laporan keuangan
masing-masing entitas.
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2. Representasi Tepat
Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan
angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain merepresentasikan
fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus merepresentasikan
secara tepat fenomena yang akan dipresentasikan. Agar dapat menunjukan
representasi tepat dengan sempurna, tiga karakteristik harus dimiliki yaitu
lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan.
2.3.2

Karakteristik Kualitatif Peningkat
Keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman

adalah karakteristik kualitatif yang meningkatkan kegunaan informasi yang
relevan dan direpresentasikan secara tepat (SAK, 2017). Karakteristik kualitatif
peningkat juga dapat membantu dalam menentukan mana diantara dua cara yang
harus digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena jika keduanya dianggap
bersama-sama relevan dan direpresentasikan secara tepat.
1. Keterbandingan
Keputusan pengguna meliputi pemilihan beberapa alternatif. Keterbandingan
memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan
dalam, dan perbedaan antara, pos-pos.
2. Keterverifikasian
Keterverifikasian membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi
merepresentasikan fenomena ekonomik secara tepat sebagaimana mestinya.
Verifikasi dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung.
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3. Ketepatwaktuan
Ketepatwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada
waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Semakin
lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut.
4. Keterpahaman
Pengklasifikasian, pengarakteristikan, dan penyajian informasi secara jelas
dan ringkas dapat membuat informasi tersebut terpaham.
2.4

Audit

2.4.1

Definisi Audit
Menurut Arens et al. (2017), auditing adalah pengumpulan dan evaluasi

bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian
antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh
orang yang kompeten dan independen.
2.4.2

Jenis Audit
Menurut Arens et al. (2017) terdapat tiga jenis audit yang dilaksanakan

oleh akuntan publik, antara lain:
1. Audit Laporan Keuangan
Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menentukan apakah laporan
keuangan secara keseluruhan telah dilaporkan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum. Dalam menentukan tingkat kewajaran
penyajian laporan keuangan, auditor perlu melaksanakan serangkaian uji yang
tepat untuk menentukan apakah terdapat error atau misstatement lainnya yang
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bersifat material dalam laporan keuangan. Hasil dari audit laporan keuangan
berupa laporan audit yang berisi opini audit atas laporan keuangan.
2. Audit Operasional
Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas
dari bagian-bagian dari prosedur dan metode kegiatan operasional
perusahaan. Dalam audit operasional, pelaksanaan review tidak terbatas
hanya pada akuntansi, tetapi juga dapat mencakup evaluasi atas struktur
organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan bagianbagian lainnya yang sesuai dengan kualifikasi auditor. Berbeda dengan jenis
audit lainnya, kriteria yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit operasional
merupakan suatu hal yang bersifat subjektif sehingga audit operasional
cenderung tergolong sebagai konsultasi manajemen. Hasil dari audit
operasional biasanya berupa pernyataan mengenai efektivitas dan efisiensi
operasi atau sejumlah rekomendasi kepada manajemen untuk memperbaiki
atau meningkatkan kinerja operasional perusahaan.
3. Audit Kepatuhan
Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak yang diaudit
telah mengikuti prosedur, kebijakan, dan regulasi yang telah ditetapkan oleh
badan/otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan biasanya berupa
pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan dilaporkan kepada pihak
tertentu dalam unit organisasi yang diaudit.
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2.4.3

Standar Audit
Menurut Arens et al. (2017), standar audit sebagai pedoman umum untuk

membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas
laporan keuangan historis. Dewan Standar Profesial Akuntan Publik Institut
Akuntan Publik Indonesia (DSPAP-IAPI) sebagai penyusun SPAP yang berlaku
di Indonesia, telah menerbitkan 6 standar yang merupakan rangkaian dalam proses
adopsi Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other
Assurance, and Related Services Pronouncement tahun 2010 yang diterbitkan
oleh International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ke dalam
SPAP. SPAP 2013 menekankan terhadap aspek penilaian risiko (auditing berbasis
risiko), standar berbasis prinsip (principles-based standard), serta menekankan
penggunaan pertimbangan profesional (professional judgment) dan skeptisisme
professional.
Tabel 2.1
Standar Audit
No.
Standar Audit
1. Prinsip Umum
SA 200 Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit
Berdasarkan Standar Audit
SA 210 Persetujuan Atas Ketentuan Perikatan Audit
SA 220 Pengendalian Mutu Untuk Audit Atas Laporan Keuangan
SA 230 Dokumentasi Audit
SA 240 Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit
Atas Laporan Keuangan
SA 250 Pertimbangan Atas Perturan Perundang-Undangan Dalam Audit Atas
Laporan Keuangan
SA 260 Komunikasi Dengan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola
SA 265 Pengomunikasian Defisiensi Dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak
Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola dan Manajemen
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No.
Standar Audit
2. Risk Assessment And Risk Response
SA 300 Perencanaan Suatu Audit
SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material
Melalui Pemahaman Atas Entitas dan Lingkungannya
SA 320 Materialitas Dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit
SA 330 Respons Auditor Terhadap Risiko Yang Telah Dinilai
SA 402 Pertimbangan Terkait Dengan Entitas Yang Menggunakan Suatu Organisasi
Jasa
SA 450 Pengevaluasian Atas Kesalahan Penyajian Yang Diidentifikasi Selama
Audit
3. Bukti Audit
SA 500 Bukti Audit
SA 501 Bukti Audit: Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan
SA 505 Konfirmasi Eksternal
SA 510 Perikatan Audit Tahun Pertama
SA 520 Prosedur Analitis
SA 530 Sampling Audit
SA 540 Audit Atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar,
dan Pengungkapan Yang Bersangkutan
SA 550 Pihak Berelasi
SA 560 Peristiwa Kemudian
SA 570 Kelangsungan Usaha
SA 580 Representasi Tertulis
4. Menggunakan Pekerjaan Pihak Lain
SA 600 Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Grup
SA 610 Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
SA 620 Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor
5. Laporan Auditor
SA 700 Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
SA 705 Modifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen
SA 706 Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain Dalam Laporan
Auditor Independen
6. Spesifik Area
SA 800 Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Yang Disusun
Sesuai Kerangka Bertujuan Khusus
SA 805 Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Tunggal dan Suatu
Unsur, Akun, Atau Pos Tertentu Dalam Laporan Keuangan
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No.
SA 810

Standar Audit
Perikatan Untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan

Sumber: Standar Profesial Akuntan Publik. (www.iaiglobal.or.id)

2.4.4

Audit Berbasis ISA
International Standards on Auditing (ISA) merupakan standar audit yang

berbasis pada resiko. Indonesia sendiri mulai menggunakan ISA pada awal tahun
2013. Dalam audit berbasis resiko, auditor menggunakan kearifan profesional
dalam pelaksanaan audit dan lebih menekankan pada professional judgement
(Tuanakotta, 2013). Professional judgement adalah penerapan hasil pelatihan,
pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam batas-batas standar audit,
akuntansi dan etik, ketika membuat keputusan mengenai pilihan yang tepat dalam
keadaan yang dihadapi pada suatu penugasan audit (Tuanakotta, 2013).
Menurut Tuanakotta (2013) terdapat tiga langkah audit berbasis resiko,
yaitu:
1. Menilai Risiko (Risk Assessment)
Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai
risiko salah saji material dalam laporan keuangan.
2. Menanggapi Risiko (Risk Response)
Merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi
risiko (salah saji material) yang telah diidentifikasi dan dinilai, pada tingkat
laporan keuangan dan asersi.
3. Pelaporan (Reporting)
Merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh dan membuat
serta menerbitkan laporan yang tepat, sesuai kesimpulan yang ditarik.
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Beberapa manfaat dari suatu audit berbasis resiko menurut Tuanakotta
(2013) diantaranya:
1. Fleksibilitas waktu
Karena prosedur penilaian risiko tidak menguji transaksi dan saldo secara
rinci, prosedur itu dapat dilaksanakan jauh sebelum akhir tahun. Ini dapat
menyeimbangkan beban kerja audit secara merata sepanjang tahun dan juga
memberi waktu yang cukup bagi klien untuk menanggapi temuan mengenai
kelemahan pengendalian intern.
2. Upaya tim audit terfokus pada area kunci
Dengan memahami di mana risiko salah saji material bisa terjadi dalam
laporan keuangan, auditor dapat mengarahkan tim audit ke hal-hal berisiko
tinggi dan mengurangi perkerjaan pada tingkat risiko rendah. Dengan
demikian sumber daya/staf audit dimanfaatkan sebaik-baiknya.
3. Prosedur audit terfokus pada risiko
Prosedur audit selanjutnya dirancang untuk menanggapi risiko yang dinilai.
Oleh karena itu, uji rincian yang hanya menanggapi risiko secara umum, akan
dapat dikurangi secara signifikan atau bahkan sama sekali dihilangkan.
4. Pemahaman atas pengendalian intern
Pemahaman terhadap pengendalian intern memungkinkan auditor mengambil
keputusan yang tepat, untuk menguji/tidak menguji efektifnya pengendalian
intern.
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5. Komunikasi tepat waktu
Pemahaman terhadap pengendalian intern yang meningkat, memungkinkan
auditor mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian intern, yang
sebelumnya

tidak

diketahui.

Mengkomunikasikan

kelemahan

dalam

pengendalian intern kepada manajemen secara tepat waktu memungkinkan
entitas mengambil tindakan yang tepat.
2.4.5

Audit Delay
Audit delay adalah senjang waktu audit, yaitu waktu yang dibutuhkan

oleh auditor untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja laporan keuangan
suatu perusahaan (Puspitasari dan Latrini, 2014). Dyer dan McHugh (1975)
menyatakan bahwa keterlambatan audit dibagi menjadi tiga, yaitu: (1)
Preliminary lag, interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal
diterimanya laporan keuangan pendahulu oleh pasar modal, (2) Auditor’s
Signature Lag, interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal
tercantumnya laporan auditor, dan (3) Total Lag, interval antara berakhirnya tahun
fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan publikasi
oleh pasar modal.
Berdasarkan pengertian dari Auditor’s Signature Lag, dapat disimpulkan
audit delay adalah jumlah waktu atau jarak waktu antara tahun tutup buku laporan
keuangan perusahaan hingga tanggal tercantumnya laporan auditor. Al-Ajmi
(2008) menjelaskan audit delay diukur dengan menghitung jumlah hari dari akhir
tahun pajak sampai tanggal tanda tangan auditor eksternal pada laporan audit yang
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mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh
auditor.
2.5

Pajak
Sumber pendapatan negara yang terbesar di Indonesia berasal dari pajak

disamping pendapatan dari migas dan non-migas, sehingga peraturan dan sistem
perpajakan menjadi satu hal yang patut untuk terus diperhatikan. Menurut
Rochmat Soemitro (1990), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan
jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian
disempurnakan menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat
kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya
digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai
public investment.
Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan
pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak
bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan tujuan perusahaan
yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan
mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak. Menurut Pohan (2013) salah
satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan
beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan
salah satu faktor pengurang laba. Upaya meminimalkan beban pajak yang tidak
melanggar aturan dapat dilakukan melalui manajemen pajak.
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Menurut Pohan (2013) manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh
yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal
yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut
dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi
maksimum bagi perusahaan. Salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk
mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu dengan penghindaran pajak (tax
avoidance).
2.5.1

Penghindaran Pajak
Menurut Lyons Susan M (1996), penghindaran pajak merupakan istilah

yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum urusan pajak yang adil
sehingga dapat mengurangi kewajiban pajaknya. Misalnya digunakan untuk
menggambarkan penghindaran pajak dicapai oleh pribadi atau urusan bisnis untuk
mengambil keuntungan dari celah, ambiguitas, anomaly atau kekurangan lain dari
hukum pajak.
Menurut Pohan (2013), tax avoidance merupakan upaya penghindaran
pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak
bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang
digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang
terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk
memperkecil jumlah pajak yang terutang.
Di dalam buku perencanaan pajak (Suandy, 2011) menurut Komite
urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation (OECD) (Coancil of
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Executive Secretaries of Tax Organization (1991) terdapat tiga karakter dari
penghindaran pajak sebagai berikut:
1. Adanya unsur artifical arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah
terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor
pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes (celah) dari undangundang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal berbagai tujuan, yang
berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para
konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak
dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.
Menurut Merks (2007) diungkapkan beberapa cara perusahaan
melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:
1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang
memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven
country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning).
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari
transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang
paling rendah (formal tax planning).
3. Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization,
treaty shopping, dan controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance
Rule), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (General Anti
Avoidance Rule).
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Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus
ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran
pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari
yang dapat dilihat yaitu bunga dan denda, kemudian risiko yang tidak terlihat
yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat buruk untuk kelangsungan
usaha jangka panjang perusahaan.
Pengukuran penghindaran pajak yang digunakan dalam penelitian ini
berdasarkan pengukuran Marlena dan Suranta (2017) dengan menggunakan
pengukuran Book Tax Differences (BTD) yang digunakan untuk mengetahui
aktifitas penghindaran pajak terkait pemanfaatan perbedaan pajak tetap dan
perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Hanlon et al., (2005)
menyimpulkan nilai Book Tax Differences (BTD) yang positif merefleksikan
tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Oleh karena itu BTD dapat digunakan
sebagai salah satu ukuran dari penghindaran pajak. BTD dihitung dengan mencari
selisih antara laba akuntansi dan laba pajak lalu dibagi dengan total aset tahun
sebelumnya.
Berbeda dengan Mulianingsih dan Sukartha (2018), yang menggunakan
pengukuran Effective Tax Rate (ETR) sebagai pengukuran penghindaran pajak.
Penelitian ini mencoba menggunakan ETR sebagai robustness test untuk
memperkuat hasil penelitian. ETR dihitung dengan cara membagi beban pajak
penghasilan dengan laba sebelum pajak. Untuk memudahkan komparasi hasil
regresi ETR dengan proksi penghindaran pajak lainnya, maka digunakan rumus 1-
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ETR. Semakin besar nilai dari 1-ETR menunjukkan tingkat penghindaran pajak
yang semakin besar.
2.6

Mekanisme Corporate Governance
Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk

memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme corporate governance merupakan
suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan
dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan.
Jensen dan Meckling (1976) menyatakan kepemilikan manajerial dan kepemilikan
institusional adalah dua mekanisme corporate governance utama yang membantu
mengendalikan masalah keagenan.
2.6.1

Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang

dimiliki oleh institusi atau lembaga yang mengelola dana atas nama orang lain
seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi
lain (Tarjo, 2008). Menurut Nabela (2012) kepemilikan institusional merupakan
proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan
presentase. Investor institusional umumnya merupakan pemegang saham yang
cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar. Semakin besar tingkat
kepemilikan saham institusional semakin besar pula pengawasan yang dilakukan
untuk menghalangi perilaku oportunistik manajer. Menurut Jensen dan Meckling
(1976), kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah
saham yang dimiliki oleh pihak institusi terhadap jumlah saham yang beredar.
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Institusi mempunyai peranan dalam memonitor manajemen, dan
mendorong

peningkatan

pengawasan

(monitoring)

yang

lebih

optimal.

Kepemilikan oleh institusi yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang lebih
besar dari institusi. Selain itu, dengan adanya kepemilikan oleh institusi, institusi
dapat memonitor manajemen secara efektif dan dapat meningkatkan nilai
perusahaan (Shleifer dan Vishni, 1986).
2.6.2

Kepemilikan Manajerial
Mulianingsih dan Sukartha (2018), mengatakan kepemilikan saham

manajerial adalah persentase saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen
yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan
manajerial memperlakukan manajer bukan hanya sebagai pihak eksternal yang
digaji perusahaan namun juga sebagai pemegang saham. Kepemilikan manajerial
merupakan pemegang saham sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak
manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan dalam kaitannya
dengan pengelolaan perusahaan.
Kepemilikan

manajerial

dalam

perusahaan

dipandang

dapat

menyelaraskan perbedaan kepentingan antara institusional dan manajerial,
sehingga kecenderungan terjadinya perilaku oportunistik akan berkurang.
Kepemilikan saham oleh manajer, maka manajer tersebut cenderung akan berhatihati dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan dan juga
berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Manajer akan berhati-hati disebabkan
karena setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh manajer akan berdampak
pada kesejahteraan dirinya sendiri sebagai pemegang saham perusahaan.
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Menurut Jensen (1993), kepemilikan saham manajerial dapat membantu
penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, semakin
meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial akan semakin baik kinerja
perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menggunakan rasio
antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajerial terhadap jumlah saham
yang beredar (Jensen dan Meckling, 1976).
2.7

Penelitian Terdahulu
Peneliti telah merangkum beberapa penelitian terdahulu terkait dengan

penelitian yang sedang penulis lakukan ke dalam bentuk tabel. Tabel tersebut
digunakan untuk mempermudah dalam hal membaca dan memahami.
Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
No.
Peneliti
1.
OwusuAnsah
(2000).

2.

Judul
Timeliness
of
corporate financial
reporting
in
emerging
capital
markets: empirical
evidence from the
zimbabwe
stock
exchange.

Variabel
Variabel Dependen :
Timeliness

Hasil Penelitian
ukuran
perusahaan,
profitabilitas dan usia
perusahaan
sebagai
penentu
signifikan
secara statistik dari
perbedaan
ketepatan
waktu laporan tahunan
yang dikeluarkan oleh
perusahaan sampel.

Variabel Independen:
Size,
Profitability,
Gearing, Extraordinary
andlor
contingent
items,
Month
of
financial
year-end,
Complexity
of
operations, Company waktu tunggu pelaporan
Age
audit signifikan dengan
ketepatan
waktu
perusahaan
sampel
merilis pengumuman
laba tahunan awal.
Desai
dan Corporate
tax Variabel Dependen:
Peran efek umpan balik
Dharmapala avoidance and high Corporate
Tax antara
perlindungan
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No.

Peneliti
(2006)

Judul
powered incentives.

Variabel
Avoidance
Variabel Independen:
High-powered
Incentives

3.

4.

5.

Crabtree dan Corporate
tax
Kubick
avoidance and the
(2013)
timeliness of annual
earnings
announcements

Variabel Dependen:
Audit Delay

Brian
dan Analisis Pengaruh
Martani
Penghindaran Pajak
(2014)
dan
Kepemilikan
Keluarga Terhadap
Waktu
Pengumuman
Laporan Keuangan
Tahunan
Perusahaan

Variabel Dependen:
Audit Delay

Philo (2014)

Pengaruh
Good
Corporate
Governance
Meliputi: Komisaris
Independen,
Kepemilikan
Manajerial,
Kepemilikan
Institusional,
Komite Audit dan
Kualitas
Audit
Terhadap
Audit
Delay

Hasil Penelitian
pajak dan pengalihan
manajerial
dalam
menentukan bagaimana
insentif
berkekuatan
tinggi mempengaruhi
keputusan perlindungan
pajak.
Penghindaran
pajak
berpengaruh
positif
terhadap audit delay

Variabel Independen:
Tax Avoidance

Variabel Independen:
Penghindaran Pajak
Kepemilikan Keluarga

Penghindaran
pajak
memiliki
pengaruh
positif terhadap waktu
pengumuman laporan
keuangan tahunan.

Perusahaan
dengan
persentase kepemilikan
keluarga di atas 50%
lebih cepat melakukan
pengumuman laporan
keuangan tahunan.
Variabel Dependen:
Kepemilikan
Audit Delay
Manajerial dan Kualitas
Audit
berpengaruh
Variabel Independen: negatif terhadap audit
Komisaris Independen, delay.
Kepemilikan
Manajerial,
Komisaris Independen,
Kepemilikan
Kepemilikan
Institusional,
Komite Institusional,
dan
Audit dan Kualitas Komite Audit tidak
Audit
berpengaruh terhadap
audit delay.
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No.
Peneliti
Judul
6.
Zamani dan The Study of the
Barzegar
Impact Corporate
(2015)
Governance
to
Relationship
Between
Tax
Avoidance
and
Timeliness
of
Financial Reporting
of Listed Companies
in Tehran Stock
Exchange

Variabel
Variabel Dependen:
Timeliness

7.

Arumsari
dan
Handayani
(2017)

Pengaruh
Kepemilikan
Saham,
Profitabilitas,
Leverage, dan Opini
Auditor Terhadap
Audit Delay.

Variabel Dependen:
Audit Delay

8.

Dewayani, et Analisis
Faktoral. (2017)
Faktor
Yang
Memengaruhi
Ketepatan
Waktu
Pelaporan
Keuangan

Variabel Dependen:
Timeliness

9.

Hasil Penelitian
Penghindaran
pajak
berpengaruh
positif
terhadap timeliness.

Variabel Independen:
Penghindaran Pajak

Struktur kepemilikan
dan komposisi dewan
Variabel Moderasi:
dapat
memoderasi
GCG
(struktur pengaruh
positif
kepemilikan, komposisi terhadap
hubungan
dewan komisaris)
antara
penghindaran
pajak dan timeliness.
Kepemilikan
institusional
dan
profitabilitas
Variabel Independen: berpengaruh
negatif
Kepemilikan
Saham, terhadap audit delay.
Profitabilitas, Leverage,
dan Opini Auditor
Kepemilikan
manajerial,
leverage
dan opini auditor tidak
berpengaruh terhadap
audit delay.

Variabel Independen:
Ukuran
Perusahaan,
Struktur Kepemilikan,
Profitabilitas, Leverage,
Likuiditas,
Reputasi
KAP, dan Penghindaran
Pajak.

Mulianingsih Pengaruh
Variabel Dependen:
dan Sukartha Penghindaran Pajak Timeliness

Reputasi KAP dan
leverage berpengaruh
positif
terhadap
timeliness.
Ukuran
perusahaan,
struktur kepemilikan,
profitabilitas, likuiditas
dan penghindaran pajak
tidak
berpengaruh
terhadap timeliness.
Penghindaran
berpengaruh

pajak
positif
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No.

Peneliti
(2018)

Judul
pada
Waktu
Publikasi Laporan
Keuangan dengan
Struktur
Kepemilikan
sebagai
Variabel
Pemoderasi

Variabel
Variabel Independen:
Penghindaran Pajak
Variabel Moderasi:
Kepemilikan
Manajerial
dan
Kepemilikan
Institusional

Hasil Penelitian
pada waktu publikasi
laporan keuangan.
Kepemilikan
institusional
dan
manajerial
mampu
memperlemah
pengaruh
positif
penghindaran
pajak
pada waktu publikasi
laporan keuangan.

Sumber: Berbagai Jurnal
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2.8

Kerangka Pemikiran
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu seperti uraian

sebelumnya, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan
dalam gambar 2.1.
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Variabel Independen:
Penghindaran Pajak
H1

Kepemilikan Institusional

H2

Variabel Dependen:
Audit Delay

H3
Kepemilikan Manajerial

Variabel Kontrol:
1. Ukuran Perusahaan
2. Ukuran KAP
3. Leverage

Sumber: Olahan Penulis (2018)
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2.9

Pengembangan Hipotesis

2.9.1

Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Audit Delay
Penghindaran pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

lamanya waktu pelaksanaan audit (audit delay). Proses penyelesaian rencana
penghindaran pajak pada waktu tertentu membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Hal ini dikarenakan bervariasinya regulasi perpajakan sehingga merumuskan
strategi pajak bukan hal yang sederhana serta mengingat penghindaran pajak
merupakan isu yang sangat sensitif. Menurut Desai dan Dharmapala (2006),
penghindaran pajak dapat mengurangi biaya dan akan meningkatkan nilai dari
perusahaan. Namun di sisi lain pemegang saham dianggap tidak mendapatkan
nilai tambah dari aktivitas penghindaran pajak karena terdapat hubungan positif
antara penghindaran pajak dan rent diversion sehingga cenderung dipandang
negatif. Penghindaran pajak dapat ditutupi dengan struktur pajak yang rumit dan
kompleks dengan tujuan menghindari otoritas pajak. Hal tersebut membuat
auditor eksternal lebih teliti dalam melakukan audit karena struktur pajak yang
rumit dapat menutupi rent diversion. Dengan demikian terdapat kemungkinan
perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung lebih lama dalam
menyampaikan laporan keuangannya.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Crabtee dan Kubick
(2014), Brian dan Martani (2014), Zamani dan Barzegar (2015), serta
Mulianingsih dan Sukartha (2018) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak
berpengaruh positif pada ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan.
Meningkatnya praktik penghindaran pajak akan menyebabkan perusahaan
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semakin lama untuk menyampaikan laporan keuangan yang sebagian besar
disebabkan oleh lamanya waktu penyelesaian audit. Sebaliknya, penelitian yang
Dewayani, et al. (2017) menemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh
pada ketepatan waktu pengumuman laporan keuangan.
Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai
berikut :
H1 : Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap Audit Delay
2.9.2

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Audit Delay
Cornet, et al. (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan

perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajemen untuk
lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan
mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri. Maka dari itu
pelaksaan audit tidak memakan waktu yang lama (audit delay) dan penyampaian
laporan keuangan bisa dilakukan tepat waktu. Sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Arumsari dan Handayani (2017) bahwa kepemilikan institusional
berpengaruh negatif terhadap lamanya waktu penyelesaian audit (audit delay)
yang artinya kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pemegang saham
mayoritas diharapkan dapat memberikan monitoring keputusan manajemen,
sehingga dapat menekan keterlamabatan proses audit atau audit delay. Tetapi,
penelitian yang dilakukan oleh Philo (2014) menyatakan hasil yang berbeda yaitu
kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap audit delay.
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Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai
berikut :
H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap Audit Delay
2.9.3

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Audit Delay
Mulianingsih dan Sukartha (2018) mengatakan kepemilikan saham

manajerial akan mendorong manajemen berhati-hati dalam mengambil keputusan
dan akan lebih bertanggung jawab dalam pengelolaannya karena ada rasa
memiliki perusahaan, sehingga akan mempengaruhi kinerja pihak manajemen
yang semakin baik. Ross, et al. (2009) mengatakan semakin besar proporsi
kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha
giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri.
Respati (2004) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan oleh manajer
akan mempengaruhi kinerja manajer. Manajer akan lebih bertanggung jawab
dalam mengelola perusahaan karena adanya rasa memiliki perusahaan, sehingga
akan mempengaruhi kinerja pihak manajemen yang semakin baik. Dengan
demikian tingat memanipulasi informasi dalam laporan keuangan akan berkurang
dan pelaksanaan audit dapat berjalan lebih cepat. Sejalan dengan penelitian Philo
(2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan managerial memiliki pengaruh
negatif terhadap audit delay. Namun hasil penelitian Arumsari dan Handayani
(2017) menunjukkan bukti empiris bahwa kepemilikan perusahaan oleh pihak
manajerial tidak berpengaruh terhadap audit delay.
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Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai
berikut :
H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Audit Delay
2.10

Variabel Kontrol

2.10.1

Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan pada penelitian ini ditentukan dengan melihat nilai

aset dari perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar dianggap memiliki
kemampuan keuangan yang lebih kuat sehingga dapat menggunakan jasa auditor
yang lebih berkualitas. Hal tersebut membuat proses audit dapat lebih cepat
diselesaikan (Brian dan Martani, 2014). Sehingga dapat menekan audit delay.
Selain itu perusahaan yang berukuran besar juga cenderung mendapatkan
perhatian lebih dari publik, termasuk investor. Hal tersebut membuat perusahaan
dengan ukuran besar cenderung lebih cepat dalam melakukan pengumuman
laporan keuangan tahunan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi
keuangan investor, agar informasi tersebut dapat segera digunakan investor untuk
mengambil keputusan investasi (Lim, 2012).
2.10.2

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)
Auditor eksternal selaku pihak yang melakukan audit atas informasi

keuangan perusahaan dapat mempengaruhi audit delay. Besarnya ukuran Kantor
Akuntan Publik (KAP) diperlihatkan oleh tingginya kualitas yang dihasilkan dari
jasanya yang selanjutnya akan berpengaruh pada jangka waktu penyelesaian audit.
Waktu audit yang cepat merupakan salah satu cara KAP dengan kualitas tinggi
untuk mempertahankan reputasi mereka (Puspitasari dan Sari, 2012). Kantor
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akuntan publik big four (Deloitte, Ernst&Young, KPMG, Price-waterhouseCoopers) dianggap memiliki kompetensi dan kapabilitas yang lebih baik
dibandingkan

dengan

kantor

akuntan

publik

lainnya,

sehingga

dapat

menyelesaikan tugas audit relatif lebih cepat (Ahmad dan Kamarudin, 2001). Hal
tersebut membuat rentang audit delay akan berkurang.
2.10.3

Leverage
Investor menyukai perusahaan yang dapat mempertahankan performa

secara berkelanjutan. Pendanaan perusahaan tentu akan lebih baik apabila
ditopang oleh modal, bukan oleh hutang (Brian dan Martani, 2014).
Angruningrum dan Wirakusuma (2013) menyatakan apabila perusahaan memiliki
rasio leverage yang tinggi maka resiko kerugian perusahaan tersebut juga akan
bertambah. Sehingga untuk memperoleh keyakinan akan laporan keuangan
perusahaan maka auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya yang membuat
rentang audit delay lebih panjang.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh

hubungan antara penghindaran pajak, kepemilikan institusional, dan kepemilikan
manajerial terhadap audit delay. Objek yang digunakan dalam penelitian ini pada
perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 tahun 2015-2017.
3.2

Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dana panel yang merupakan jenis data yang

merupakan gabungan antara crosssection dan data timeseries (Winarno, 2011).
Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena mengacu
pada perhitungan data berupa angka. Kemudian data yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data diperoleh dari website
Bursa Efek Indonesia (BEI).
3.3

Metode Pengambilan Sampel
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive

sampling. Metode ini digunakan agar sampel yang diambil relevan dengan desain
penelitian ini. Metode purposive sampling merupakan metode yang digunakan
untuk menentukan sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria yang telah
ditentukan oleh peneliti.
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Kriteria penilaian dalam pengambilan sampel penelitian ini sebagai
berikut:
1. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 yang terdaftar secara berturutturut selama periode 2015-2017.
2. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 yang telah mempublikasikan
laporan keuangan yang diaudit dari tahun 2015-2017.
3. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 yang menerbitkan laporan
keuangan dalam mata uang rupiah.
4. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 yang tidak memiliki rugi
fiskal.
5. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 yang memiliki semua data
lengkap terkait dengan variabel yang digunakan.
3.4

Model Penelitian
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi

linear berganda (multi regression) dengan menggunakan aplikasi Eviews 7.
Model dalam penelitian ini adalah:
!"!"#$%!" = !! + !! !"#!" + !! !"#$!" + !! !"#!" + !! !"#$!"
+ !! !"#$!" + !! !"#!" + !!"
Keterangan :
AUDELAY!" = lama waktu pelaksanaan audit perusahaan i pada waktu t
= Book Tax Differences perusahaan i pada periode pengamatan t
BTD!"
INST!"
= kepemilikan institusional perusahaan i pada periode pengamatan t
= kepemilikan manajerial perusahaan i pada periode pengamatan t
MAN!"
= ukuran perusahaan i pada periode pengamatan t
SIZE!"
BIG4!"
= ukuran KAP Big Four perusahaan i pada periode pengamatan t
= Debt to Equity Ratio perusahaan i pada perusahaan t
LEV!"
!"
= waktu periode pengamatan
!
= error
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3.5

Operasional Variabel

3.5.1

Variabel Dependen
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lamanya

waktu penyelesaian audit (audit delay). Audit delay adalah senjang waktu audit,
yaitu waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menghasilkan laporan audit atas
kinerja laporan keuangan suatu perusahaan (Puspitasari dan Latrini, 2014). Audit
delay diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari, yaitu jangka waktu antara
tanggal akhir tahun pajak sampai tanggal tanda tangan auditor eksternal pada
laporan audit (Al-Ajmi, 2008).
3.5.2

Variabel Independen

3.5.2.1 Penghindaran Pajak
Menurut Pohan (2013), tax avoidance merupakan upaya penghindaran
pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak
bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang
digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang
terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk
memperkecil jumlah pajak yang terutang. Pengukuran penghindaran pajak yang
digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pengukuran Marlena dan Suranta
(2017) dengan menggunakan pengukuran Book Tax Differences (BTD) yang
digunakan untuk mengetahui aktifitas penghindaran pajak terkait pemanfaatan
perbedaan pajak tetap dan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba
fiskal. Hanlon et al., (2005) menyimpulkan nilai Book Tax Differences (BTD)
yang positif merefleksikan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Oleh karena
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itu BTD dapat digunakan sebagai salah satu ukuran dari penghindaran pajak. BTD
dihitung dengan cara mencari selisih antara laba akuntansi dan laba pajak dibagi
dengan total aset tahun sebelumnya.
Berbeda dengan Mulianingsih dan Sukartha (2018), yang menggunakan
pengukuran Effective Tax Rate (ETR) sebagai pengukuran penghindaran pajak.
Penelitian ini mencoba menggunakan ETR sebagai robustness test untuk
memperkuat hasil penelitian. dengan cara membagi beban pajak penghasilan
dengan laba sebelum pajak. Untuk memudahkan komparasi hasil regresi ETR
dengan proksi penghindaran pajak lainnya, maka digunakan rumus 1-ETR.
Semakin besar nilai dari 1-ETR menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang
semakin besar.
!""# !"# !"##$%$&'$ (BTD!" ) =
!""#$%&'# !"# !"#$ (ETR !" ) =

!"#$%& !""# !"#$%& − !"#"$%& !"#$%&
!"!#$ !""#$!" − 1

!"!#$ !"#$%& !"# !"#!$%!
!"!#$ !"#$%& !""#$%&'%( !"#$%&

3.5.2.2 Kepemilikan Institusional
Menurut Tarjo (2008), kepemilikan institusional adalah kepemilikan
saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga yang mengelola dana
atas nama orang lain seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan
kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan
menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi
terhadap jumlah saham yang beredar (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Variabel ini
dilambangkan dengan INST.
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!"#"$%&%'() !"#$%$&#%'"() =

jumlah saham pihak institusional
x 100%
total saham beredar

3.5.2.3 Kepemilikan Manajerial
Menurut Mulianingsih dan Sukartha (2018), kepemilikan saham
manajerial adalah persentase saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen
yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan
manajerial dapat diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang
dimiliki oleh pihak manajerial terhadap jumlah saham yang beredar (Rustendi dan
Jimmi, 2008). Variabel ini dilambangkan dengan MAN.
!"#"$%&%'() !"#"$%&'"( =
3.5.3

jumlah saham pihak manajerial
x 100%
total saham beredar

Variabel Kontrol
Untuk dapat benar-benar melihat hubungan antara penghindaran pajak,

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap audit delay,
penulis memasukkan tiga variabel kontrol.
1. Ukuran perusahaan, diukur dengan melihat logaritma natural dari total aset
perusahaan.
2. Ukuran KAP (BIG4), diberi angka 1 jika laporan keuangan tahunan
perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik big four, 0 lainnya.
3. Leverage (LEV), diukur dengan Debt to Equity Ratio yaitu membagi total
kewajiban dengan total ekuitas perusahaan.
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Tabel 3.1
Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel
No.
1.

Variabel
Variabel Dependen
Audit Delay

2.

Variabel Independen
Penghindaran Pajak

3.

Kepemilikan Institusional

4.

Kepemilikan Manajerial

5.
6.

Variabel Kontrol
Ukuran Perusahaan
Ukuran KAP

7.

Hutang

3.6

Metode Analisis

3.6.1

Statistik Deskriptif

Rumus
Jangka waktu antara tanggal akhir tahun pajak
sampai tanggal tanda tangan auditor eksternal
pada laporan audit.
Book Tax Differences.
!"#$%& !""# !"#$%& − !"#"$%& !"#$%&
!"!#$ !""#$!" − 1
Presentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak
institusional terhadap jumlah saham yang beredar.
Presentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak
manajerial terhadap jumlah saham yang beredar.
Logaritma natural dari total aset.
1 jika laporan keuangan tahunan perusahaan
diaudit oleh kantor akuntan publik big four, 0
lainnya.
Debt to Equity Ratio, presentase total kewajiban
perusahaan terhadap total ekuitas perusahaan.

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui karateristik dari data
sampel penelitian. Informasi yang akan didapatkan adalah nilai rata-rata (mean),
median, standar deviasi, maksimum, minimum, nilai skewness dan kurtosis, serta
probability Jarque-Bera (Winarno, 2011).
3.6.2

Analisis Regresi Data Panel
Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara

crosssection dan data timeseries (Winarno, 2011). Data panel diperkenalkan oleh

Indonesia Banking School
Pengaruh Penghindaran Pajak..., Sekar Laksmi Pradipta, Ak.-Ibs, 2018

48

Howles pada tahun 1950 yang merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa
variabel), dan sekaligus terdiri atas beberapa waktu, sedangkan data pool,
sebenarnya juga data panel, kecuali masing-masing kelompok dipisahkan
berdasarkan objeknya.
Dalam Winarno (2011) terdapat langkah pengujian yang harus dilakukan
untuk menentukan model estimasi yang tepat. Langkah-langkah tersebut yang
pertama yaitu menggunaka uji signifikasi fixed effect (uji F) atau uji chow. Kedua
dengan melakukan uji hausman.
3.6.2.1 Uji Chow
Menurut Widarjono (2009), dalam melakukan pengambilan keputusan
atas hipotesis dalam uji chow ini dilakukan melalui uji statistic F dan uji statistik
log likelihood ratio (uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan:
-

H! = menggunakan model common effect

-

H! = menggunakan model fixed effect
Dengan kriteria pengujian, H! diterima apabila nilai probabilitas pada

Cross Section Chi Square > 0,05 dan H! diterima apabila nilai probabilitas Cross
Section Chi Square < 0,05.
3.6.2.2 Uji Hausman
Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan struktural dalam
pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara pendektakan jenis fixed
effect atau random effect (Widarjono, 2009). Hipotesis yang digunakan dalam uji
hausman yaitu:
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-

H! = menggunakan model random effect

-

H! = menggunakan model fixed effect
Dengan kriteria pengujian, H! diterima apabila nilai probabilitas pada

Cross Section Random > 0,05 dan H! diterima apabila nilai probabilitas Cross
Section Random < 0,05.
3.6.3

Uji Asumsi Klasik

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

H! = data berdistribusi normal

-

H! = data tidak berdistribusi normal
Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari ∝ = 5%, maka H!

diterima yang artinya data berdistribusi normal.
3.6.3.2 Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel
independen.

Karena

melibatkan

beberapa

variabel

independen,

maka

multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (Winarno,
2011). Indikasi multikolinearitas dapat ditunjukan dengan berbagai informasi
sebagai berikut:
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1. Nilai ! ! tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan.
2. Dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen.
3. Dengan melakukan regresi auxiliary. Regresi jenis ini dapat digunakan
untuk mengetahui hubungan antara dua (atau lebih) variabel independen
yang secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen yang lain.
Jika nilai !!!"#$% > !!"#$#! pada ∝ dan derajat kebebasan tertentu, maka
model mengandung unsur multikolinearitas. Pada pengujian ini !!"#$#%
yang ditetapkan adalah 0,85 (Widarjono, 2009)
3.6.3.3 Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan
residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Autokorelasi dapat diidentifikasi
dengan melakukan uji Durbin-Watson. Hipotesis yang akan diuji yaitu:
-

H! = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model.

-

H! = terdapat masalah autokorelasi di dalam model.
Kriteria pengujian dalam membangun hipotesis diatas menurut Winarno

(2011) dapat digambarkan melalui tabel berikut:
Tabel 3.2
Tabel untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dengan
uji Durbin -Watson
Tolak H! (ada Tidak dapat Tidak
diputuskan
menolak H!
autokorelasi)
0
d!
d!
2
4
1,10
1,54

Tidak dapat Tolak H! (ada
diputuskan
autokorelasi)
4−d!
4-d!
2,46

2,90
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Apabila d berada di antara 1,54 dan 2,4, maka tidak ada autokorelasi, dan
bila nilai d di antara 0 hingga 1,10, dapat disimpulkan bahwa data mengandung
autokorelasi positif, dan seterusnya.
3.6.3.4 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian apakah di dalam sebuah
model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain (Widarjono, 2009). Jika residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika residual
satu

pengamatan

ke

pengamatan

yang

lain

berbeda,

maka

disebut

heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya
heteroskedastisitas, salah satunya dengan uji White dengan melihat Chi Squares.
Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun hipotesis, yaitu:
-

H! = tidak terdapat heteroskedastisitas

-

H! = terdapat heteroskedastisitas
Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari

∝=5% maka H! diterima, yang artinya tidak terdapat heteroskedastisitas
(Widarjono, 2009).
3.6.4

Uji Statistik
Sebelum melakukan uji statistik, terlebih dahulu dilakukan proses

winsorize untuk menghilangkan data outlier. Data dikategorikan sebagai outlier
apabila nilainya lebih kecil dari persentil ke lima atau lebih besar dari persentil ke
sembilan puluh lima dari total data secara keseluruhan. Proses winsorize
dilakukan untuk semua variabel kecuali variabel dummy.
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Setelah data bebas dari outlier, dilakukan uji statistik. Terdapat tiga tahap
uji statistik, yaitu:
3.6.4.1 Uji Parsial
Uji t (uji parsial) bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Menurut Ghozali (2016) uji parsial (Uji t) memiliki tujuan untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh pada setiap variabel independen terhadap
variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05
(α=5%). Berikut kriteria penerapan hipotesis yang diajukan:
-

Jika probabilitas ≤ 0,05 maka berpengaruh

-

Jika probabilitas ≥ 0,05 maka tidak berpengaruh

-

Coefficient “-“ memiliki pengaruh negatif

-

Coefficient “+” memiliki pengaruh positif

3.6.4.2 Koefisien Determinasi (!! )
Uji koefisien determinasi atau Adjusted !! dilakukan untuk mengetahui
seberapa besar nilai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel
independen. Nilai Adjusted !! akan selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin
mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk
menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen. Adjusted !! menyatakan
proporsi atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan
oleh sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011).
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3.6.4.3 Uji Simultan
Uji ini untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama
mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016). Probabilitas lebih kecil dari α
menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi
variabel dependen. Probabilitas lebih besar dari α menunjukkan bahwa variabel
independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.
3.6.5

Uji Robustness
Uji robustness dilakukan untuk melihat konsistensi dan menguatkan hasil

penelitian (Brian dan Martani, 2014). Banyak cara yang dapat digunakan untuk
melihat konsistensi dan menguatkan hasil penelitian. Robustness dalam penelitian
ini dilakukan dengan mengganti proksi variabel independen yaitu pengukuran
penghindaran pajak dengan menggunakan pengukuran Book Tax Differences
(BTD) kemudian menggantinya dengan pengukuran Effective Tax Rate (ETR),
sehingga dapat dilihat apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen tetap konsisten ketika dihitung dengan menggunakan pendekatan yang
berbeda.
!"!"#$%!" = !! + !! !"# !" + !! !"#$!" + !! !"#!" + !! !"#$!"
+ !! !"#$!" + !! !"#!" + !!"
Keterangan :
AUDELAY!" = lama waktu pelaksanaan audit perusahaan i pada waktu t
ETR !"
= Effective Tax Rate perusahaan i pada periode pengamatan t
= kepemilikan institusional perusahaan i pada periode pengamatan t
INST!"
= kepemilikan manajerial perusahaan i pada periode pengamatan t
MAN!"
SIZE!"
= ukuran perusahaan i pada periode pengamatan t
= ukuran KAP Big Four perusahaan i pada periode pengamatan t
BIG4!"
= Debt to Equity Ratio perusahaan i pada perusahaan t
LEV!"
!"
= waktu periode pengamatan
!
= error
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BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek penelitian yang digunakan merupakan seluruh perusahaan di

LQ 45 dari berbagai macam sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) dengan periode selama tiga tahun terakhir yaitu periode 2015 sampai
dengan 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan
tahunan yang menyediakan informasi keuangan pada periode 2015 sampai
dengan periode 2017. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (purposive
sampling), maka jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebanyak 25 perusahaan. Berikut adalah rincian pengambilan sampel penelitian
dalam table 4.1:
Tabel 4.1
Proses Seleksi Sampel Penelitian
Kriteria
Jumlah perusahaan LQ 45
Perusahaan yang tidak terdaftar secara berturut-turut dalam
indeks LQ 45 selama periode 2015-2017
Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 yang tidak
menggunakan rupiah dalam menerbitkan laporan keuangan
Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 yang tidak
memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian
Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 yang
memiliki rugi fiskal
Total perusahaan
Periode
Total observasi penelitian

Jumlah Perusahaan
45
(11)
(3)
(3)
(3)
25
3
75

Sumber: www.idx.co.id , data diolah oleh penulis, 2018
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Berdasarkan populasi pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ
45 tahun 2015-2017 yang berjumlah 75 perusahaan, didapatkan sampel 25
perusahaan yang sesuai dengan kriteria-kriteria diatas. Berikut ini adalah tabel
sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini:
Tabel 4.2
Daftar Sampel Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ 45
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

KODE SAHAM
AALI
AKRA
ASII
BBCA
BBNI
BBRI
BBTN
BMRI
BSDE
GGRM
ICBP
INDF
INTP
JSMR
KLBF
LPKR
LPPF
LSIP
PTBA
SCMA
SMGR
SMRA
UNTR
UNVR
WSKT

NAMA PERUSAHAAN
Astra Agro Lestari Tbk
AKR Corporindo Tbk
Astra International Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
Gudang Garam Tbk
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Kalbe Farma Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Matahari Department Store Tbk
PP London Sumatera Indonesia Tbk
Bukit Asam (Persero) Tbk
Surya Citra Media Tbk
Semen Indonesia (Persero) Tbk
Summarecon Agung Tbk
United Tractors Tbk
Unilever Indonesia Tbk
Waskita Karya (Persero) Tbk

Sumber: Indonesian Stock Exchange (IDX)
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4.2

Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran

umum atas variabel-variabel independen yang diuji dalam penelitian ini. Ukuranukuran statistik yang digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), nilai
maksimum (max.), nilai minimum (min.) serta standar deviasi dari masing-masing
variabel. Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian untuk melakukan analisis
statistik deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel yang digunakan
dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan
Eviews 9.0 diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut:
Tabel 4.3
Statistik Deskriptif

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

AUDELAY
58.73333
58.00000
94.00000
15.00000
19.14337
-0.257691
2.244215

BTD
0.047356
0.020191
0.438226
-0.026847
0.087318
3.041382
12.99560

INST
0.401912
0.501148
0.849918
0.000000
0.299253
-0.25
1.600106

MAN
0.017487
0.000400
0.464000
0.000000
0.078132
4.848210
25.05960

SIZE
24.70065
24.36851
27.74991
22.08150
1.526605
0.537077
2.455335

BIG4
0.893333
1.000000
1.000000
0.000000
0.310768
-2.548412
7.494403

LEV
2.112448
0.891178
11.39583
0.153487
2.528440
1.807089
5.844900

Jarque-Bera
Probability

2.615093
0.270483

427.8504
0.000000

6.905320
0.031661

1814.520
0.000000

4.532707
0.103690

144.3040
0.000000

66.11168
0.000000

Sum

4405.000

3.551682

30.14343

1.311497

1852.549

67.00000

158.4336

Sum Sq. Dev.

27118.67

0.564209

6.626880

0.451745

172.4587

7.146667

473.0825

Observations

75

75

75

75

75
75
75
Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2018.
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a. Audit Delay
Variabel audit delay yang diproksikan dengan AUDELAY merupakan
variabel dependen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menghitung jangka
waktu antara tanggal akhir tahun pajak sampai tanggal tanda tangan auditor
eksternal pada laporan audit. Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa
variabel AUDELAY memiliki nilai rata-rata (mean) pada AUDELAY sebesar
58.73333. Kemudian nilai standar deviasi dari variabel AUDELAY adalah
19.14337. Hal ini menunjukan bahwa nilai raat-rata (mean) lebih tinggi
dibandingkan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam
variabel ini terdistribusi dengan baik.
Nilai maksimum sebesar 94.00000 dimiliki oleh Lippo Karawaci Tbk
tahun 2017, sedangkan nilai minimum 15.00000 dimiliki oleh Bank Negara
Indonesia Tbk tahun 2017. Nilai maksimum menunjukan bahwa perusahaan
tersebut memiliki deteksi audit delay yang paling lama, sedangkan nilai minimum
menunjukan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi audit delay paling
singkat. Nilai maksimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki
deteksi audit delay terbesar dibandingkan dengan perusahaan lainnya selama
periode penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan
tersebut memiliki deteksi audit delay terkecil dibandingkan dengan perusahaan
lainnya selama periode penelitian.
b. Penghindaran Pajak
Variabel penghindaran pajak yang diproksikan dengan BTD (Book Tax
Differences) merupakan variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur
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dengan cara mencari selisih antara laba akuntansi dan laba pajak lalu dibagi
dengan total asset tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui
bahwa variabel BTD memiliki nilai rata-rata (mean) pada sebesar 0.047356
dengan nilai median sebesar 0.020191. Hasil ini menunjukan bahwa nilai ratarata (mean) lebih tinggi dari nilai median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan
memiliki tingkat penghindaran pajak yang cenderung tinggi. Kemudian nilai
standar deviasi dari variabel BTD sebesar 0.087318. Hal ini menunjukan bahwa
nilai raat-rata (mean) lebih rendah dibandingkan nilai standar deviasi yang
membuktikan bahwa data di dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan baik.
Nilai

maksimum

penghindaran

pajak

yang

paling

tinggi

sebesar 0.438226 dimiliki oleh Surya Citra Media Tbk tahun 2016, sedangkan
nilai minimum penghindaran pajak paling rendah -0.026847 dimiliki oleh
perusahaan PP London Sumatera Indonesia Tbk tahun 2016. Nilai maksimum
menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi penghindaran pajak
terbesar dibandingkan dengan perusahaan lainnya selama periode penelitian,
sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki
deteksi penghindaran pajak terkecil dibandingkan dengan perusahaan lainnya
selama periode penelitian.
c. Kepemilikan Institusional
Variabel kepemilikan institusional yang diproksikan dengan INST
merupakan variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan
menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi
terhadap jumlah saham yang beredar. Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui
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bahwa variabel INST memiliki nilai rata-rata (mean) pada sebesar 0.401912
dengan nilai median sebesar 0.501148. Hasil ini menunjukan bahwa nilai rata-rata
(mean) lebih rendah dari nilai median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan
memiliki tingkat kepemilikan institusional yang cenderung rendah. Kemudian
nilai standar deviasi dari variabel INST sebesar 0.299253. Hal ini menunjukan
bahwa nilai raat-rata (mean) lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi yang
membuktikan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.
Nilai maksimum kepemilikan institusional perusahaan yang paling tinggi
sebesar 0.849918 dimiliki oleh Unilever Indonesia Tbk tahun 2015-2017,
sedangkan nilai minimum kepemilikan institusional paling rendah 0.000000
dimiliki oleh perusahaan Bank Negara Indonesia Tbk tahun 2014-2017, Bank
Rakyat Indonesia Tbk tahun 2014-2017, Bank Tabungan Negara Tbk tahun 20142017, Bank Mandiri Tbk tahun 2014-2017, Jasa Marga Tbk 2014-2017, Semen
Indonesia Tbk tahun 2014-2017, dan Waskita Karya Tbk tahun 2014-2017. Nilai
maksimum

menunjukkan

bahwa

perusahaan

tersebut

memiliki

deteksi

kepemilikan institusional terbesar dibandingkan dengan perusahaan lainnya
selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa
perusahaan

tersebut

memiliki

deteksi

kepemilikan

institusional

terkecil

dibandingkan dengan perusahaan lainnya selama periode penelitian.
d. Kepemilikan Manajerial
Variabel kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan MAN
merupakan variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan
menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajerial
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terhadap jumlah saham yang beredar. Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui
bahwa variabel MAN memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.017487 dengan
nilai median sebesar 0.000400. Hasil ini menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean)
lebih tinggi dari nilai median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan memiliki
tingkat kepemilikan manajerial yang cenderung tinggi. Kemudian nilai standar
deviasi dari variabel MAN sebesar 0.078132. Hal ini menunjukan bahwa nilai
raat-rata (mean) lebih rendah dibandingkan nilai standar deviasi yang
membuktikan bahwa data di dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan baik.
Nilai maksimum kepemilikan manajerial perusahaan yang paling tinggi
sebesar 0.464000 dimiliki oleh Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2015,
sedangkan nilai minimum kepemilikan manajerial paling rendah 0.000000
dimiliki oleh perusahaan Astra Agro Lestari Tbk tahun 2014-2017, Bumi Serpong
Damai Tbk tahun 2014-2017, Gudang Garam Tbk tahun 2014-2017, Indofood
CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2014-2017, Indocement Tunggal Prakasa Tbk
tahun 2014-2017, Lippo Karawaci Tbk tahun 2014-2017, dan PP London
Sumatera Indonesia Tbk tahun 2014-2017. Nilai maksimum menunjukkan bahwa
perusahaan

tersebut

memiliki

deteksi

kepemilikan

manajerial

terbesar

dibandingkan dengan perusahaan lainnya selama periode penelitian, sedangkan
nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi
kepemilikan manajerial terkecil dibandingkan dengan perusahaan lainnya selama
periode penelitian.
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e. Ukuran Perusahaan
Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan SIZE merupakan
variabel kontrol dalam penelitian ini, yang diukur dengan melihat logaritma
natural dari total aset perusahaan. Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa
variabel SIZE memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 24.70065 dengan nilai
median sebesar 24.36851. Hasil ini menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih
rendah dari nilai median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan memiliki tingkat
ukuran perusahaan yang cenderung rendah berdasarkan total asetnya. Kemudian
nilai standar deviasi dari variabel SIZE sebesar 1.526605. Hal ini menunjukan
bahwa nilai raat-rata (mean) lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi yang
membuktikan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.
Nilai maksimum ukuran perusahaan yang paling tinggi sebesar 27.74991
dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia tahun 2017, sedangkan nilai minimum
ukuran perusahaan paling rendah 22.08150 dimiliki oleh perusahaan Matahari
Department Store Tbk tahun 2017. Nilai maksimum menunjukkan bahwa
perusahaan tersebut memiliki deteksi ukuran perusahaan terbesar dibandingkan
dengan perusahaan lainnya selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum
menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi ukuran perusahaan
terkecil dibandingkan dengan perusahaan lainnya selama periode penelitian.
f. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)
Variabel ukuran kantor akuntan publik (KAP) yang diproksikan dengan
BIG4 merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, diukur dengan
menggunakan dummy yang diberi angka 1 jika laporan keuangan tahunan
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perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik big four, 0 lainnya. Berdasarkan
tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa variabel BIG4 memiliki nilai rata-rata (mean)
pada sebesar 0.893333 atau 89,33%. Hal ini menunjukan dari 25 perusahaan
sebanyak 22 perusahaan menggunakan KAP Big Four, sedangkan perusahaan
KAP non Big Four ialah yaitu sebanyak 3 perusahaan.
g. Leverage
Variabel leverage yang diproksikan dengan LEV merupakan variabel
kontrol dalam penelitian ini, yang diukur dengan Debt to Equity Ratio yaitu
membagi total kewajiban dengan total ekuitas perusahaan. Berdasarkan tabel 4.3
diatas, diketahui bahwa variabel LEV memiliki nilai rata-rata (mean) pada
sebesar 2.112448 dengan nilai median sebesar 0.891178. Hasil ini menunjukan
bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi dari nilai median yang berarti bahwa
rata-rata perusahaan memiliki tingkat leverage yang cenderung tinggi. Kemudian
nilai standar deviasi dari variabel LEV sebesar 2.528440. Hal ini menunjukan
bahwa nilai raat-rata (mean) lebih rendah dibandingkan nilai standar deviasi yang
membuktikan bahwa data di dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan baik.
Nilai maksimum leverage dimiliki oleh Bank Tabungan Negara Tbk
tahun 2015 sebesar 11.39583 dan nilai minimum leverage dimiliki oleh
Indocement Tunggal Prakasa Tbk tahun 2016 sebesar 0.153487. Nilai maksimum
menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi leverage terbesar
dibandingkan dengan perusahaan lainnya selama periode penelitian, sedangkan
nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi
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leverage terkecil dibandingkan dengan perusahaan lainnya selama periode
penelitian.
4.3

Penentuan Model Regresi Data Panel
Penentuan model estimasi regresi data panel antara model common effect,

fixed effect, atau random effect dilakukan dengan Uji Chow dan Uji Hausman.
4.3.1

Uji Chow
Menurut Widarjono (2009), dalam melakukan pengambilan keputusan

atas hipotesis dalam uji chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik
log likelihood ratio (uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan:
-

H! = menggunakan model common effect

-

H! = menggunakan model fixed effect
Tabel 4.4
Uji Chow

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

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

6.623383
114.661887
Sumber: Output eviews diolah, 2018.

d.f.

Prob.

(24,44)
24

0.0000
0.0000

Berdasarkan tabel 4.4, hasil Uji Chow menunjukan nilai probabilitas ChiSquare sebesar 0,0000 atau 0% yang lebih kecil dari 5%, sehingga dapat
disimpulkan bahwa H! diterima untuk digunakan dalam penelitian adalah fixed
effect. Dengan demikian penelitian ini dilanjutkan ke Uji Hausman.
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4.3.2

Random Effect
Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan struktural dalam

pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara pendektakan jenis fixed
effect atau random effect (Widarjono, 2009). Hipotesis yang digunakan dalam uji
hausman yaitu:
-

H! = menggunakan model random effect

-

H! = menggunakan model fixed effect
Tabel 4.5
Uji Hausman

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

Test Summary

Cross-section random

Chi-Sq. Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

6.631514

6

0.3563

Sumber: Output eviews diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4.5, hasil Uji Hausman menunjukan nilai probabilitas
Chi-Square sebesar 0,3563 atau 35.63% yang lebih besar dari 5%, sehingga dapat
disimpulkan bahwa H! diterima untuk digunakan dalam penelitian adalah random
effect.
4.4

Uji Asumsi Klasik

4.4.1

Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian

ini. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi
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persamaan terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal
adalah salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis regresi data panel. Hasil
uji normalitas disajikan dalam gambar 4.1 berikut ini:
Gambar 4.1
Grafik Histogram
7

Series: Standardized Residuals
Sample 2015 2017
Observations 75

6
5
4
3
2
1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1.31e-14
-0.498902
49.03158
-31.66160
14.55762
0.232946
3.343766

Jarque-Bera
Probability

1.047592
0.592268

0
-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Sumber: Output eviews diolah, 2018.

Berdasarkan gambar 4.1 di atas menunjukan bahwa semua variabel telah
terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukan dengan nilai probability JarqueBera yang lebih besar dari 5% yaitu 0.592268. Dengan hasil ini maka dapat
disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal yang berarti menerima H! dan
menolak H! .
4.4.2

Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi

linier antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik
adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas. Cara
untuk melihat masalah di dalam multikolinieritas adalah dengan menggunakan
correlation matrix seperti tabel di bawah ini:
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Tabel 4.6
Uji Multikolinieritas
BTD

INST

MAN

SIZE

BIG4

1.000000
0.047065

1.000000

BTD
INST

1.000000
0.275271

1.000000

MAN

-0.060586

-0.282294

1.000000

SIZE
BIG4

-0.352423
-0.018128

-0.450219
0.037792

0.005103
-0.361381

LEV

-0.341198

-0.59046
0.049127
0.678805
Sumber: Output eviews diolah, 2018.

0.123498

LEV

1.000000

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat
koefisien korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka dapat
disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak ada unsur multikolinieritas.
Hasil yang di dapat dari correlation matrix di atas menunjukan korelasi antar
variabel kurang dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikolinieritas di dalam
penelitian ini.
4.4.3

Uji Autokolerasi
Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode

sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Dalam
penelitian ini, uji autokorelasi pertama dilakukan dengan melihat Durbin-Watson
Stat pada hasil estimasi regresi.
Tabel 4.7
Uji Autokorelasi
R-squared

0.252234

Mean dependent var

20.33636

Adjusted R-squared

0.186255

S.D. dependent var

9.561469

S.E. of regression

8.625194

Sum squared resid

5058.790

F-statistic

3.822923

Durbin-Watson stat

1.987295

Prob(F-statistic)

0.002422
Sumber: Output eviews diolah, 2018.
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Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.7 di atas menunjukan bahwa nilai
Durbin-Watson stat sebesar 1.987295 sehingga dapat disimpulkan bahwa H! dari
uji autokorelasi ini diterima dan terbebas dari masalah autokorelasi karena berada
pada batas 1.54-2.46 (Winarno, 2011)
4.4.4

Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul

kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian
yang konstan dari suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas
dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser.
Tabel 4.8
Uji Heteroskedastisitas - Glejser
Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic

0.917156

Prob. F(6,68)

0.4882

Obs*R-squared

5.615016

Prob. Chi-Square(6)

0.4677

Scaled explained SS

4.562778

Prob. Chi-Square(6)

0.6010

Sumber: Output eviews diolah, 2018.

Hasil Uji Heteroskedastisitas - Glejser pada tabel 4.8 di atas menunjukan
bahwa probabilitas Chi-Square lebih dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa
H! dari uji heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian, penelitian ini
terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
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4.5

Analisis Regresi Linier Berganda
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan terdiri

dari 25 perusahaan dan jumlah sampel selama periode 3 tahun sehingga sampel
keseluruhan sebanyak 75, dengan persamaan sebagai berikut ini:
!"!"#$%!" = !! + !! !"#!" + !! !"#$!" + !! !"#!" + !! !"#$!"
+ !! !"#$!" + !! !"#!" + !!"
Setelah dilakukan regresi dengan OLS menggunakan model random
effect pada persamaan dan model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. Analisis
hasil dari model regresi persamaan menggunakan data sebagai berikut:
Tabel 4.9
Persamaan Regresi
Variable
BTD
INST
MAN
SIZE
BIG4
LEV
C
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)
Number of Obs

Expected Sign
+
+

Coefficient
14.34287
25.09107
5.959356
-4.708741
15.48184
0.598606
149.0795

t-Statistic
0.445323
2.537997
0.162304
-1.946171
2.058729
0.384406
2.521507

Prob.
0.6575
0.0134*
0.8715
0.0558
0.0434*
0.7019
0.014

0.252234
0.186255
3.822923
0.002422
75

Keterangan Tabel : Tabel ini mempresentasikan hasil regresi dari model penelitian.
Estimasi dilakukan dengan menggunakan data panel. Jumlah observasi adalah 75. Variabel
dependen dalam model penelitian adalah AUDELAY. Variabel independen dalam penelitian
adalah BTD, INST dan MAN. Variabel kontrol dalam penelitian adalah SIZE, BIG4 dan LEV.
Definisi operasional variabel dependen dan independen adalah sebagai berikut: (i) DELAY =
jangka waktu antara tanggal akhir tahun pajak sampai tanggal tanda tangan auditor eksternal pada
laporan audit; (ii) BTD = selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal dibagi dengan total aset
tahun sebelumnya; (iii) INST = rasio jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi terhadap
jumlah saham yang beredar; (iv) MAN = rasio jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajerial
terhadap jumlah saham yang beredar.
*) signifikansi alpha pada 5%
Sumber: Output eviews diolah, 2018.
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Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data
panel sebagai berikut:
!"#$%!&!" = 149.0795 + 14.34287 !"#!" + 25.09107 !"#$!" + 5.959356
!"#!" - 4.708741 !"#$!" + 15.48184 !"#$!" + 0.598606 !"#!"
Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu:
a. Apabila penghindaran pajak (BTD), kepemilikan institusional (INST),
kepemilikan manajerial (MAN), ukuran perusahaan (SIZE), ukuran KAP
(BIG4) dan leverage (LEV) diasumsikan nol, maka audit delay (AUDELAY)
yang dihasilkan 149.0795.
b. Koefisien regresi untuk BTD sebesar 14.34287. Hal ini menunjukan bahwa
AUDELAY akan mengalami penambahan sebesar 14.34287 satuan untuk
setiap peningkatan nilai BTD dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi
variabel lain adalah nol.
c. Koefisien regresi untuk INST sebesar 25.09107. Hal ini menunjukan bahwa
AUDELAY akan mengalami penambahan sebesar 25.09107 satuan untuk
setiap peningkatan nilai INST dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi
variabel lain adalah nol.
d. Koefisien regresi untuk MAN sebesar 5.959356. Hal ini menunjukan bahwa
AUDELAY akan mengalami penambahan sebesar 5.959356 satuan untuk
setiap peningkatan nilai MAN dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi
variabel lain adalah nol.
e. Koefisien regresi untuk SIZE sebesar -4.708741. Hal ini menunjukan bahwa
AUDELAY akan mengalami pengurangan sebesar 4.708741 satuan untuk
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setiap peningkatan nilai SIZE dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi
variabel lain adalah nol.
f. Koefisien regresi untuk BIG4 sebesar 15.48184. Hal ini menunjukan bahwa
AUDELAY akan mengalami penambahan sebesar 15.48184 satuan untuk
setiap peningkatan nilai BIG4 dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi
variabel lain adalah nol.
g. Koefisien regresi untuk LEV sebesar 0.598606. Hal ini menunjukan bahwa
AUDELAY akan mengalami penambahan sebesar 0.598606 satuan untuk
setiap peningkatan nilai BIG4 dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi
variabel lain adalah nol.
4.6

Uji Statistik

4.6.1

Parsial (Uji t)
Uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari

variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel dependen. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji parsial persamaan
adalah sebagai berikut:
Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: Penghindaran pajak
berpengaruh positif terhadap Audit Delay. Berdasarkan hasil regresi persamaan
pada tabel 4.9, ditemukan probabilitas penghindaran pajak (BTD) sebesar 0.6575
atau lebih besar dari nilai signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel
penghindaran pajak (BTD) menunjukkan nilai 14.34287. Sehingga hal tersebut
menunjukkan bahwa penghindaran pajak (BTD) terbukti tidak berpengaruh positif
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signifikan terhadap audit delay, sehingga bisa dinyatakan bahwa H1 dalam
penelitian ini ditolak.
Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: Kepemilikan institusional
berpengaruh negatif terhadap Audit Delay. Berdasarkan hasil regresi persamaan
pada tabel 4.9, ditemukan probabilitas kepemilikan institusional (INST) sebesar
0.0134 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5% dan koefisien regresi dari
variabel kepemilikan institusional (INST) menunjukkan nilai 25.09107. Sehingga
hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (INST) terbukti
berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay, sehingga bisa dinyatakan
bahwa H2 dalam penelitian ini ditolak.
Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Kepemilikan Manajerial
berpengaruh negatif terhadap Audit Delay. Berdasarkan hasil regresi persamaan
pada tabel 4.9, ditemukan probabilitas kepemilikan manajerial (MAN) sebesar
0.8715 atau lebih besar dari nilai signifikansi 5% dan koefisien regresi dari
variabel kepemilikan manajerial (MAN) menunjukkan nilai 5.959356. Sehingga
hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial (MAN) tidak
berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay, sehingga bisa dinyatakan
bahwa H3 dalam penelitian ini ditolak.
Variabel Kontrol
Terdapat tiga variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu ukuran
perusahaan, ukuran kantor akuntan publik (KAP), dan leverage. Ukuran
perusahaan yang diproksikan dengan SIZE diprediksi berpengaruh negatif
terhadap audit delay. Hasil regresi menunjukan bahwa variabel SIZE memiliki
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nilai probabilitas sebesar 0.0558 dengan koefisien regresi sebesar -4.708741 hal
ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif signifikan
terdahadap audit delay.
Variabel kontrol selanjutnya yaitu ukuran KAP yang diproksikan dengan
BIG4. Ukuran KAP diprediksi akan memberikan pengaruh negatif terhadap audit
delay. Hasil regresi menunjukan bahwa variabel BIG4 memiliki nilai probabilitas
sebesar 0.0434 dengan koefisien regresi sebesar 15.48184 hal ini menunjukan
bahwa ukuran KAP justru berpengaruh positif signifikan terdahadap audit delay.
Sedangkan untuk variabel kontrol terakhir yaitu leverage yang
diproksikan dengan LEV diprediksi memiliki pengaruh positif terhadap audit
delay. Hasil regresi menunjukan variable LEV memiliki nilai probabilitas sebesar
0.7019 dengan koefisien regresi sebesar 0.598606 hal ini menunjukan bahwa
leverage tidak berpengaruh positif signifikan terdahadap audit delay.
4.6.2

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat

digunakan untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk
menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen di dalam
mengestimasi persamaan regresi. Nilai Adjusted R-squared model penelitian pada
tabel 4.9 adalah sebesar 0,186255 atau 18,6255%.
Hal ini menunjukan bahwa penghindaran pajak (BTD), kepemilikan
institusional (INST), kepemilikan manajerial (MAN), ukuran perusahaan (SIZE),
ukuran KAP (BIG4) dan leverage (LEV) mampu menjelaskan pengaruh audit
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delay (AUDELAY) hanya sebesar 18,6255%. Sisanya yaitu 81,3745 dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.
4.6.3

Uji Simultan
Pada tabel 4.9 nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.002422 atau 0.24% atau

lebih kecil dari α (5%). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan (bersamasama), variabel penghindaran pajak, kepemilikan institusional, kepemilikan
manajerial, ukuran perusahaan, ukuran KAP dan leverage berpengaruh terhadap
audit delay secara signifikan.
4.7

Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1

Pengaruh Penghindaran pajak terhadap Audit Delay
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, bahwa variabel

penghindaran pajak yg diproksikan dengan BTD memiliki nilai probabilitas
sebesar 0.6575 atau di atas dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 dengan nilai
koefisien regresi sebesar 14.34287. Hasil tersebut menunjukan bahwa
penghindaran pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay.
Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Crabtee dan Kubick
(2014), Brian dan Martani (2014), Zamani dan Barzegar (2015), serta
Mulianingsih dan Sukartha (2018) yang mengungkapkan bahwa penghindaran
pajak berpengaruh positif pada lamanya waktu pelaksanaan audit (audit delay).
Hasil

penelitian

menunjukan

bahwa

penghindaran

pajak

tidak

berpengaruh positif terhadap audit delay, yang berarti bahwa perusahaan yang
melakukan penghindaran pajak maupun tidak melakukan penghindaran pajak
tidak akan berpengaruh terhadap lamanya waktu pelaksanaan audit (audit delay).
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Hal ini kerena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan tidak
melakukan penghindaran pajak memiliki tujuan yang sama yaitu untuk
memberikan informasi yang sesuai dengan keinginan publik. Berdasarkan teori
bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memerlukan waktu yang
lebih lama dalam pelaksaan audit, sebaliknya perusahaan yang tidak melakukan
penghindaran pajak cenderung lebih cepat dalam pelaksanaan auditnya.
Menurut Desai dan Dharmapala (2006), penghindaran pajak dapat
mengurangi biaya dan akan meningkatkan nilai dari perusahaan. Namun di sisi
lain pemegang saham dianggap tidak mendapatkan nilai tambah dari aktivitas
penghindaran pajak karena terdapat hubungan positif antara penghindaran pajak
dan rent diversion sehingga cenderung dipandang negatif. Penghindaran pajak
dapat ditutupi dengan struktur pajak yang rumit dan kompleks dengan tujuan
menghindari otoritas pajak. Hal tersebut membuat auditor eksternal lebih teliti
dalam melaksanakan audit sehingga memerlukan waktu yang lebih lama karena
struktur pajak yang rumit dapat menutupi rent diversion.
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Dewayani, et al. (2017) yang mengungkapkan bahwa penghindaran pajak tidak
berpengaruh pada lamanya waktu pelaksanaan audit (audit delay) yang berarti
bahwa semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan atau
semakin sedikit penghindaran pajak yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap
lamanya waktu pelaksanaan audit (audit delay).
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4.7.2

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Audit Delay
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, bahwa variabel

kepemilikan institusional yg diproksikan dengan INST memiliki nilai probabilitas
sebesar 0.0134 atau di bawah dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 dengan nilai
koefisien regresi sebesar 25.09107. Hasil tersebut menunjukan bahwa
kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap audit delay. Hasil ini tidak
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arumsari dan Handayani (2017)
bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap lamanya waktu
penyelesaian audit (audit delay).
Pengaruh positif antara kepemilikan institusional terhadap audit delay
dapat terjadi karena persentase INST yang tinggi membuat perilaku oportunistik
atau mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh pihak institusi semakin besar
sehingga informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan semakin tidak
transparan karena kepemilikan publik yang rendah. Dapat dilihat dari hasil
statistik deskriptif bahwa rata-rata saham dimiliki oleh pihak institusi yaitu
sebesar 0.401912 atau 40,19% dari total saham beredar.
Audit dilaksanakan untuk meningkatkan kredibilitas atau derajat
keyakinan atas laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dengan
tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh para
stakeholders. Untuk dapat memberikan keyakinan tersebut, auditor akan
menentukan materialitas dan ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit adalah
batasan yang harus dipatuhi auditor dalam pelaksanaan audit. Ruang lingkup
dalam pelaksanaan audit terbatas pada laporan keuangan dari organisasi atau
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badan usaha yang diperiksa dan dapat ditentukan dari hasil audit tahun lalu.
Ruang lingkup audit dapat membantu auditor untuk menentukan bukti audit yang
harus diperoleh dan dikumpulkan untuk mendukung kesimpulan dari pelaksanaan
audit.
Ketika tingkat kepemilikan institusional tinggi diprediksi terjadi
pembatasan ruang lingkup pelaksanaan audit yang disebabkan oleh klien yang
diakibatkan karena terdapat perilaku oportunisik. Pembatasan ini dilakukan oleh
klien karena klien ingin menutupi sesuatu yang akan diperiksa oleh auditor
sehingga auditor tidak mendapatkan izin dari klien untuk memeriksa atau
memperoleh bukti audit. Contohnya seperti auditor tidak diperkenankan untuk
melakukan konfirmasi utang piutang ke pihak eksternal dan tidak diperbolehkan
untuk mengecek aset tertentu yang dimiliki klien. Hal tersebut yang membuat
waktu pelaksanaan audit dapat berjalan lebih lama.
4.7.3

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Audit Delay
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, bahwa variabel

kepemilikan manajerial yg diproksikan dengan MAN memiliki nilai probabilitas
sebesar 0.8715 atau di atas dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 dengan nilai
koefisien regresi sebesar 5.959356. Hasil tersebut menunjukan bahwa
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap audit delay. Hasil ini
bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Philo (2014) yang
mengungkapkan bahwa kepemilikan managerial memiliki pengaruh negatif
signifikan terhadap audit delay.
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Hasil pengujian ini memberikan bukti bahwa kepemilikan manajerial
tidak berpengaruh terhadap lamanya waktu pelaksanaan audit (audit delay). Tidak
berpengaruhnya kepemilikan manajerial terhadap audit delay ini menjelaskan
bahwa walaupun manajer memiliki saham di perusahaan tersebut, manajer tetap
bertindak sesuai kepentingan pribadinya (entrenchment) bukan pada upaya
menyelaraskan kepentingannya dengan pemilik perusahaan karena kepemilikan
saham oleh pihak manajer cukup sedikit.
Persentase kepemilikan manajerial pada perusahaan LQ 45 yang menjadi
sampel masih cukup sedikit dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif bahwa ratarata saham dimiliki oleh pihak manajer hanya 0.017487 atau 1,74% dari total
saham beredar. Kepemilikan saham manajerial yang sedikit belum mampu
menyelesaikan persoalan keagenan antara pemilik dan prinsipal sehingga
kemungkinan pihak manajerial untuk melakukan tindakan mementingkan
kepentingan pribadinya masih sangat rendah.
Menurut Marlena dan Suranta (2017) dalam kepemilikan manajerial,
pihak manajer berperan sebagai pemilik modal atau pemegang saham dan
pengelola perusahaan sehingga memiliki informasi yang lebih banyak tentang
perusahaan sehingga terdapat kemungkinan pihak manajer akan menunda
menyampaikan informasi tentang perusahaan ketika perusahaan di dominasi oleh
informasi yang negatif. Sehingga, persentase kepemilikan manajerial dalam suatu
perusahaan tidak memungkinkan suatu perusahaan akan cepat dalam melakukan
pelaksaan auditnya.
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Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Arumsari dan Handayani (2017) yang menunjukkan bukti empiris bahwa
kepemilikan perusahaan oleh pihak manajerial tidak berpengaruh terhadap
lamanya waktu pelaksanaan audit (audit delay).
4.7.4

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, bahwa variabel

ukuran perusahaan yg diproksikan dengan SIZE memiliki nilai probabilitas
sebesar 0.0558 atau di atas dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 dengan nilai
koefisien regresi sebesar -4.708741. Hasil tersebut menunjukan ukuran
perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hasil ini bertentangan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Latrini (2014) yang
mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit
delay.
Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar maupun
perusahaan yang kecil memiliki komitmen yang sama terhadap waktu
penyampaian laporan keuangannya. Hal tersebut membuktikan rentang waktu
pelaksanaan audit (audit delay) antara perusahaan yang besar dan kecil tidak jauh
berbeda. Tidak hanya perusahaan yang besar saja, namun perusahaan yang kecil
cenderung mendapatkan tekanan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat
waktu. Tekanan itu dapat berasal dari investor sendiri ataupun dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) yang menetapkan peraturan penyampaian laporan keuangan
tepat waktu. Sehingga waktu pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor
ekternal cenderung dilakukan lebih cepat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian
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yang dilakukan oleh Anam (2017) yang mengungkapkan bahwa ukuran
perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay.
4.7.5

Pengaruh Ukuran KAP terhadap Audit Delay
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, bahwa variabel

ukuran KAP yg diproksikan dengan BIG4 memiliki nilai probabilitas sebesar
0.0434 atau di atas dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 dengan nilai koefisien
regresi sebesar 15.48184. Hasil tersebut menunjukan bahwa ukuran KAP
berpengaruh positif terhadap audit delay. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Puspitasari dan Latrini (2014) yang mengungkapkan bahwa
ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap audit delay.
Pengaruh positif antara ukuran KAP terhadap audit delay dapat terjadi
karena kantor akuntan publik sebagai penyedia jasa audit dihadapkan pada suatu
resiko dalam mendeteksi kesalahan dan ketidakberesan. KAP sebagai pemberi
jasa atestasi, seringkali produknya digunakan tidak hanya oleh klien namun oleh
pihak ketiga. Oleh karena itu, sebelum memberikan opininnya akuntan publik
akan melakukan serangkaian perencanaan, prosedur dan teknik berdasarkan
standar profesional yang memberikan keyakinan memadai bahwa salah saji
material, kesalahan dan ketidakberesan dapat diungkap.
Guna menjamin mutu pekerjaan dan melindungi klien serta pihak ketiga,
KAP BIG4 cenderung melakukan peer review sebelum hasil audit keluar. Peer
review merupakan suatu kegiatan pengujian dan review yang dilaksanakan oleh
rekan sejawat yang setara guna mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa
audit yang di review telah patuh terhadap sistem pengendalian mutu dan

Indonesia Banking School
Pengaruh Penghindaran Pajak..., Sekar Laksmi Pradipta, Ak.-Ibs, 2018

80

pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit yang berlaku.
Pelaksanaan peer review tersebut yang membuat waktu pelaksanaan audit akan
lebih panjang.
4.7.6

Pengaruh Leverage terhadap Audit Delay
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, bahwa variabel

leverage yg diproksikan dengan LEV memiliki nilai probabilitas sebesar 0.7019
atau di atas dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 dengan nilai koefisien regresi
sebesar 0.598606. Hasil tersebut menunjukan bahwa leverage tidak berpengaruh
terhadap audit delay. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Carslaw dan Kaplan (1991) yang mengungkapkan bahwa leverage memiliki
pengaruh positif terhadap audit delay.
Leverage tidak selalu berdampak negatif terhadap perusahaan. Apabila
perusahaan berhasil mengelola utangnya dengan baik, efisien dan tepat sasaran,
profit perusahaan akan meningkat secara signifikan dan tidak akan ada masalah
tehadap kesulitan keuangan. Disamping itu, tidak perlu adanya negosiasi dengan
pihak auditor dalam proses audit sehingga tidak akan terjadi audit delay. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan
Latrini (2014) yang mengungkapkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh
terhadap audit delay.
4.8

Uji Robustness
Uji robustness dilakukan untuk melihat konsistensi dan menguatkan hasil

penelitian (Brian dan Martani, 2014). Banyak cara yang dapat digunakan untuk
melihat konsistensi dan menguatkan hasil penelitian. Robustness dalam penelitian
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ini dilakukan dengan mengganti proksi variabel independen yaitu pengukuran
penghindaran pajak dengan menggunakan pengukuran Book Tax Differences
(BTD) kemudian menggantinya dengan pengukuran Effective Tax Rate (ETR),
sehingga dapat dilihat apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen tetap konsisten ketika dihitung dengan menggunakan pendekatan yang
berbeda.
1. Effective Tax Rate (ETR)
ETR merupakan salah satu ukuran penghindaran pajak (Hanlon dan
Heitzman, 2010). ETR dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan
dengan laba sebelum pajak. Untuk memudahkan komparasi hasil regresi ETR
dengan proksi penghindaran pajak lainnya, maka digunakan rumus 1-ETR.
Semakin besar nilai dari 1-ETR menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang
semakin besar.
Hasil regresi model penelitian dengan menggunakan ETR sebagai proksi
penghindaran pajak menunjukkan nilai Adj R-square 18,42%. Hasil regresi juga
menunjukkan probabilitas sebesar 0.7382 atau 73.82% sehingga ETR tidak
memiliki pengaruh terhadap AUDELAY. Artinya semakin besar atau tidak
penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak mempunyai pengaruh
terhadap waktu pelaksanaan auditnya (audit delay). Hasil tersebut konsisten
proksi penghindaran pajak lainnya, yaitu BTD.
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Tabel 4.10
Uji Robustness
BTD
Coefficient
14.34287
25.09107
5.959356
-4.708741
15.48184
0.598606

BTD
ETR
INST
MAN
SIZE
BIG4
LEV
N
Adj R-square
Prob(F-statistic)

4.9

Prob.
0.6575
0.0134
0.8715
0.0558
0.0434
0.7019

75
0.186255
0.002422
Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2018.

ETR
Coefficient
6.781006
25.39134
5.291109
-4.935609
15.61227
0.560597

Prob.
0.7382
0.0126
0.8861
0.0438
0.0419
0.7196

75
0.184213
0.002602

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh

penghindaran pajak, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial
terhadap audit delay, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan bagi
pihak yang berkepentingan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi audit
delay pada perusahan LQ 45 periode 2014-2017.
Melihat dari hasil penelitian ini yang mempengaruhi audit delay yaitu
variabel kepemilikan institusional yang diproksikan dengan INST yang hasilnya
terdapat hubungan positif terhadap kepemilikan institusional dengan audit delay.
Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin besar persentase kepemilikan
institusional, waktu pelaksanaan audit akan lebih berjalan lebih panjang yang
diperkirakan terjadi karena pembatasan ruang lingkup yang disebabkan oleh klien.
Hasil tersebut dapat dijadikan acuan untuk perusahaan khususnya yang terdaftar
dalam indeks LQ 45 untuk tetap transparan walaupun tingkat kepemilikan

Indonesia Banking School
Pengaruh Penghindaran Pajak..., Sekar Laksmi Pradipta, Ak.-Ibs, 2018

83

institusional yang tinggi sehingga tidak ada pembatasan ruang lingkup dan
pelaksanaan audit dapat berjalan lebih cepat.
Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi kantor akuntan publik
khususnya KAP Big4, karena mempunyai standar internasional dan mempunyai
reputasi yang baik sebaiknya dapat melaksanakan peer review lebih cepat agar
waktu pelaksanaan audit tidak lebih panjang. Kemudian untuk pelaksanaan audit
di lapangan, sebaiknya KAP mengirimkan auditor-auditor senior yang lebih
berpengalaman, tidak hanya mengirimkan auditor junior yang belum banyak
memiliki pengalaman jam kerja sehingga pelaksanaan audit juga dapat lebih
singkat.
Hasil penelitian juga dapat memberikan tambahan pengetahuan baru
khususnya untuk perhitungan penghindran pajak bahwa dari hasil uji robustness
yang menunjukkan bahwa Book Tax Differences (BTD) dan Effective Tax Rate
(ETR) yang merupakan proksi penghindaran pajak memberikan hasil yang
konsisten dan dapat saling melengkapi.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat hubungan antara

penghindaran pajak, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial
terhadap audit delay. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 tahun 2015-2017. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 bank yang memiliki data lengkap
untuk penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan:
1. Variabel penghindaran pajak yang diproksikan dengan Book Tax
Differences (BTD) tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay pada
perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 periode 2015-2017.
2. Variabel kepemilikan institusional yang diproksikan dengan INST
memiliki pengaruh positif terhadap audit delay pada perusahaan yang
terdaftar dalam indeks LQ 45 periode 2015-2017.
3. Variabel kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan MAN tidak
memiliki pengaruh terhadap audit delay pada perusahaan yang terdaftar
dalam indeks LQ 45 periode 2015-2017.
5.2

Keterbatasan dan Saran
Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:
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1. Dari 45 perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 hanya 25
perusahaan yang memiliki informasi laporan keuangan yang lengkap
sesuai dengan kriteria penelitian penulis.
2. Berdasarkan koefisien determinasi yang dilihat dari nilai Adjusted Rsquared yaitu sebesar 0,186255 atau 18,6255%, hal ini menunjukan bahwa
penghindaran pajak (BTD), kepemilikan institusional, kepemilikan
manajerial, ukuran perusahaan, ukuran KAP dan leverage hanya mampu
menjelaskan pengaruh audit delay sebesar 18,6255%. Sisanya yaitu
81,3745 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model
penelitian ini. Variabel tersebut bisa seperti kepemilikan publik,
kepemilikan keluarga, ataupun mekanisme corporate governance lain
seperti komite audit dan komisaris independen.
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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Sampel Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ 45
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

KODE SAHAM
AALI
AKRA
ASII
BBCA
BBNI
BBRI
BBTN
BMRI
BSDE
GGRM
ICBP
INDF
INTP
JSMR
KLBF
LPKR
LPPF
LSIP
PTBA
SCMA
SMGR
SMRA
UNTR
UNVR
WSKT

NAMA PERUSAHAAN
Astra Agro Lestari Tbk
AKR Corporindo Tbk
Astra International Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bumi Serpong Damai Tbk
Gudang Garam Tbk
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Kalbe Farma Tbk
Lippo Karawaci Tbk
Matahari Department Store Tbk
PP London Sumatera Indonesia Tbk
Bukit Asam (Persero) Tbk
Surya Citra Media Tbk
Semen Indonesia (Persero) Tbk
Summarecon Agung Tbk
United Tractors Tbk
Unilever Indonesia Tbk
Waskita Karya (Persero) Tbk

Sumber: Indonesian
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Lampiran 2: Hasil Uji Chow
Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

6.623383

(24,44)

0.0000

114.661887

24

0.0000

Chi-Sq. Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

6.631514

6

0.3563

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

Test Summary

Cross-section random
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Lampiran 4: Hasil Uji Normalitas
Uji Normalitas
7

Series: Standardized Residuals
Sample 2015 2017
Observations 75

6
5

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4
3
2
1

1.31e-14
-0.498902
49.03158
-31.66160
14.55762
0.232946
3.343766

Jarque-Bera 1.047592
Probability 0.592268
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Lampiran 5: Hasil Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas
BTD

INST

MAN

SIZE

BIG4

LEV

BTD

1.000000

0.275271

-0.060586

-0.352423

-0.018128

-0.341198

INST

0.275271

1.000000

-0.282294

-0.450219

0.037792

-0.590460

MAN

-0.060586

-0.282294

1.000000

0.005103

-0.361381

0.049127

SIZE

-0.352423

-0.450219

0.005103

1.000000

0.047065

0.678805

BIG4

-0.018128

0.037792

-0.361381

0.047065

1.000000

0.123498

LEV

-0.341198

-0.590460

0.049127

0.678805

0.123498

1.000000

Lampiran 6: Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic

0.917156

Prob. F(6,68)

0.4882

Obs*R-squared

5.615016

Prob. Chi-Square(6)

0.4677

Scaled explained SS

4.562778

Prob. Chi-Square(6)

0.6010
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Lampiran 7: Hasil Regresi Model
Dependent Variable: JML_HARI
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/18/18 Time: 02:23
Sample: 2015 2017
Periods included: 3
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 75
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
BTD
INST
MAN
SIZE
BIG4
LEV

149.0795
14.34287
25.09107
5.959356
-4.708741
15.48184
0.598606

59.12317
32.20780
9.886169
36.71721
2.419490
7.520093
1.557224

2.521507
0.445323
2.537997
0.162304
-1.946171
2.058729
0.384406

0.0140
0.6575
0.0134
0.8715
0.0558
0.0434
0.7019

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

13.43016
8.585420

Rho
0.7099
0.2901

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

0.252234
0.186255
8.625194
3.822923
0.002422

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

20.33636
9.561469
5058.790
1.987295

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.421712
15682.41

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

58.73333
0.641056
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Lampiran 8: Hasil Uji Robustness
Komparasi Hasil Regresi BTD dan ETR
BTD
Coefficient
Prob.
BTD
14.34287
0.6575
ETR
25.09107
INST
0.0134
MAN
5.959356
0.8715
SIZE
-4.708741
0.0558
BIG4
15.48184
0.0434
LEV
0.598606
0.7019
N
Adj R-square
Prob(F-statistic)

75
0.186255
0.002422

ETR
Coefficient
6.781006
25.39134
5.291109
-4.935609
15.61227
0.560597

Prob.
0.7382
0.0126
0.8861
0.0438
0.0419
0.7196

75
0.184213
0.002602
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Lampiran 9: Hasil Uji Robustness (2)
ETR
Dependent Variable: JML_HARI
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/18/18 Time: 02:23
Sample: 2015 2017
Periods included: 3
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 75
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ETR
INST
MAN
SIZE
BIG4
LEV

149.8843
6.781006
25.39134
5.291109
-4.935609
15.61227
0.560597

59.56802
20.20851
9.912479
36.80527
2.402862
7.530635
1.554972

2.516188
0.335552
2.561553
0.143760
-2.054055
2.073167
0.360519

0.0142
0.7382
0.0126
0.8861
0.0438
0.0419
0.7196

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

13.49661
8.577135

Rho
0.7123
0.2877

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

0.250358
0.184213
8.617689
3.784994
0.002602

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

20.23094
9.541188
5049.990
2.000867

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.420250
15722.05

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

58.73333
0.642687
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