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ABSTRACT 

 

This study aims to examine the relationship between inventory intensity, audit 

quality, and executive compensation for tax aggressiveness. inventory intensity, 

audit quality, and executive compensation are used as independent variables which 

are expected to impact tax aggressiveness as the dependent variable. Tax 

aggressiveness is measured using the Effective Tax Rate (ETR) measurement. This 

research was conducted on automotive companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange (IDX) for the period 2013 - 2017. Data obtained by accessing the 

Indonesia Stock Exchange website. The sample in this study uses purposive 

sampling method to get samples from 13 companies and the number of observations 

is 52. The data in this study were analyzed with multiple linear analysis techniques. 

The results of this study indicate that inventory intensity has a negative effect on 

tax aggressiveness, audit quality has no effect on tax aggressiveness, and executive 

compensation has no effect on tax aggressiveness. 

 

Keywords: Tax Aggressiveness, Inventory Intensity, Audit Quality, Executive 

Compensation 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara intensitas persediaan, 

kualitas audit, dan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak. intensitas 

persediaan, kualitas audit, dan kompensasi eksekutif digunakan sebagai variabel 

independen yang diperkirakan berdampak pada agresivitas pajak sebagai variabel 

dependen. Agresivitas pajak diukur menggunakan pengukuran Effective Tax Rate 

(ETR). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2013 – 2017. Data yang diperoleh dengan mengakses 

website Bursa Efek Indonesia. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling untuk mendapatkan sampel dari 13 perusahaan dan jumlah 

observasi sebanyak 52. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknis analisis 

linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas persediaan 

berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, kualitas audit tidak berpengaruh 

dengan agresivitas pajak, dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. 

 

Kata kunci: Agresivitas Pajak, Intensitas Persediaan, Kualitas Audit, Kompensasi 

Eksekutif  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak adalah salah satu pendapatan terbesar negara yang diperoleh dari 

pengeluran masyarakat. Pajak digunakan untuk keperluan negara dan berguna 

untuk kesejahteraan rakyat sehingga seluruh wajib pajak diharuskan untuk 

membayar pajak. Menurut undang-undang republik Indonesia Nomor 28 

tahun 2007 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang - undang. Upaya pemerintah untuk menaikkan pendapatan yang 

bersumber dari pajak dilakukan dengan cara melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan mengenai undang – undang perpajakan agar sesuai dengan 

kebutuhan wajib pajak (Lestari & Putri, 2017). Berdasarkan Badan Pusat 

Statistik (2017) sumber terbesar pendapatan negara adalah dari penerimaan 

pajak. Tabel 1.1 menjelaskan pendapatan negara pada tahun 2017. 

Tabel 1.1 

 Realisasi Pendapatan Negara 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) 

Pendapatan 

Negara 

Triwulan  

I 

%  Triwulan 

II 

%  Triwulan 

III 

%  

Penerimaan 

Perpajakan 

237.875.897 16,08 571.852.016 38,20 876.445.556 58,54 

Penerimaan 

Bukan Pajak 

4.015.157 30,63 8.103.955 61,81 12.859.604 98,08 

Total 

Pendapatan 

241.891.054 16,21 579.955.971 38,40 889.305.161 58,88 

Sumber: kemenkeu.go.id, 2018 
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Berikut data laporan realisasi penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia tahun 2017 triwulan I yaitu Penerimaan Pajak tercatat 237 

Triliun Rupiah dari target yang ingin dicapai yaitu 1.479 Triliun Rupiah. Jumlah 

tersebut hanya mencapai 16,08% dari target. Penerimaan Bukan Pajak tercatat 4 

Triliun Rupiah dari target yang ingin dicapai yaitu 13 Triliun Rupiah. Jumlah 

tersebut hanya mencapai 30,63% dari target (Adisamartha & Noviari, 2015). 

Pada triwulan II, untuk Penerimaan Pajak tercatat 571 Triliun Rupiah dari 

target yang ingin dicapai yaitu 1.497 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut hanya 

mencapai 38,20% dari target. Penerimaan Bukan Pajak tercatat 8 Triliun Rupiah 

dari target yang ingin dicapai yaitu 13 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut hanya 

mencapai 61,81% dari target (Adisamartha & Noviari, 2015). 

Pada triwulan III, untuk Penerimaan Pajak tercatat 876 Triliun Rupiah dari 

target yang ingin dicapai yaitu 1.497 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut hanya 

mencapai 58,54% dari target. Penerimaan Bukan Pajak tercatat 12 Triliun Rupiah 

dari target yang ingin dicapai yaitu 13 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut hanya 

mencapai 98,08% dari target. Dari informasi diatas menunjukkan belum mampunya 

pemerintah merealisasi penerimaan pajak dengan maksimal sehingga memicu 

pertanyaan apakah wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak, 

penggelapan pajak, atau mungkin pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah 

belum dapat dijalankan dengan lancar (Adisamartha & Noviari, 2015).  

Menurut UU No.16 Tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi/badan yang 
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bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan 

negara bagi kesejahteraan rakyat. Namun, menurut wajib pajak atau perusahaan, 

pajak adalah beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan tersebut. 

Sehingga untuk memaksimalkan keuntungan, biasanya perusahaan akan membayar 

pajak seminimal mungkin. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melakukan 

tindakan pajak agresif (tax aggresiveness) (Noor, Fadzillah, & Mastuki, 2010). 

Terdapat fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan 

makanan dan minuman, yaitu PT Coca Cola Indonesia (CCI). Direktorat Jenderal 

Pajak telah menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002 

– 2006 dengan total sebesar 566,85 miliar. Pembengkakan biaya tersebut antara lain 

untuk beban biaya iklan produk nya, sehingga mengakibatkan berkurangnya 

setoran pajak CCI. Menurut Dirjen Pajak, perhitungan pajak penghasilan pada 

periode tersebut adalah 603,46 miliar rupiah. Tetapi menurut perhitungan CCI, 

penghasilan kena pajaknya adalah 492,59 miliar rupiah. Akibatnya Dirjen Pajak 

menghitung kekurangan pajak penghasilan tersebut dan CCI dianggap merugikan 

devisa negara sebesar 49,24 miliar rupiah. Sehingga terdapat Dirjen Pajak 

menyimpulkan bahwa CCI sengaja memaksimalkan beban biaya iklan agar pajak 

yang dibayarkan semakin kecil (Khairunisa, Hapsari, & Aminah, 2017). 

Adanya hubungan penghindaran pajak dengan peningkatan beban biaya 

dapat dijelaskan melalui inventory intensity (Andhari & Sukartha, 2017).  Inventory 

intensity merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang digunakan untuk 

memenuhi permintaan dalam jangka panjang. Semakin banyak tingkat persediaan 
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di dalam perusahaan, maka semakin tinggi juga beban pemeliharaan dan 

penyimpanan persediaan tersebut (Andhari & Sukartha, 2017). 

Dalam PSAK 14 no. 13 dinyatakan ada banyaknya pengeluaran yang 

ditimbulkan akibat tingginya tingkat persediaan, biaya – biaya tersebut meliputi 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya 

administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Biaya – biaya tersebut akan diakui 

sebagai biaya di luar persediaan itu sendiri (Adisamartha & Noviari, 2015). Beban 

akibat dari banyaknya biaya yang harus dikeluarkan membuat laba bersih 

perusahaan menjadi berkurang dan otomatis mengurangi beban pajak yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan tersebut (Andhari & Sukartha, 2017).  

Menurut penelitian Jianfu & Sudibyo (2016) menyatakan bahwa inventory 

invensity berpengaruh positif terhadap ETR. Sejalan dengan Penelitian 

Adisamartha & Noviari (2015) yang mengemukakan bahwa inventory intensity 

berpengaruh positif terhadap pajak agresif. Berbeda dengan hasil penelitian 

Hadjidema & Eleftheriou (2016) dan Rashid, Noor, & Mastuki (2015) menyatakan 

bahwa inventory intensity ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR. 

Begitu juga dengan penelitian Andhari & Sukartha (2017) bahwa inventory 

intensity berpengaruh negatif terhadap pajak agresif. 

Selain berhubungan dengan inventory intensity, beberapa faktor yang akan 

mempengaruhi penghindaran pajak adalah kualitas audit dan kompensasi eksekutif. 

Kualitas audit merupakan salah satu proksi corporate governance. Apabila 

perusahaan yang memiliki struktur corporate governance yang baik maka 

kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak nya juga akan baik. Corporate 
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governance sendiri merupakan tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan 

antara pihak manajemen dengan pemilik saham (Damayanti & Susanti, 2015). 

Secara umum corporate governance memiliki 5 prinsip dasar, yaitu fairness, 

transparency, accountability, responsibility, dan independency (Winata, 2014).  

Peran utama auditor adalah untuk menyatakan pendapat mengenai apakah 

laporan keuangan dan pengungkapan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang 

material, kondisi keuangan perusahaan klien di Indonesia kesesuaian dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP atau IFRS). Bagian dari keterlibatan 

audit termasuk memeriksa kebenaran sebuah data, kewajaran pengakuan dan 

pengungkapan terkait pajak di dalam laporan keuangan, sehingga auditor secara 

tidak langsung dapat mempengaruhi agresivitas pajak (Kanagaretnam, Lee, Lim, & 

Lobo, 2016). 

Perencanaan pajak yang agresif oleh klien memungkinkan meningkatkan 

risiko yang akan dihadapi auditor karena pemegang saham biasanya akan berusaha 

untuk menahan auditor yang bertanggung jawab atas kekurangan terkait pajak 

dalam laporan keuangan (Donohoe & Knechele, 2014). Menurut Annisa dan Lulus 

(2012) dalam Damayanti & Susanti (2015), laporan keuangan yang diaudit oleh 

auditor KAP The Big Four menurut beberapa penelitian akan lebih berkualitas 

sehingga dapat mengungkapkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu 

diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four (Price Water House 

Cooper – PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young – E&Y) 

memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan 

yang diaudit KAP Non The Big Four. 
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Dalam penelitian Winata (2014), kualitas audit tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Annisa & Kurniasih, 2012). Kualitas audit yang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tax avoidance menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four maupun KAP 

non The Big Four terhadap penanggulangan praktek tax avoidance. Begitu juga 

dengan penelitian Kanagaretnam et al. (2016) bahwa kualitas audit memiliki 

pengaruh signifikan negatif terhadap pajak agresif. Pengaruh signifikan negatif 

menunjukkan bahwa semakin baik kualitas audit maka semakin dapat mendeteksi 

tindakan pajak agresif. Namun berbeda dengan hasil penelitian penelitian Annisa 

& Lulus (2012), dan N. N. Dewi & Jati (2014) perusahaan yang diaudit oleh KAP 

the big four memang akan lebih cenderung dipercayai oleh badan administrasi pajak 

karena KAP tersebut memiliki reputasi yang baik dan memiliki integritas yang 

tinggi.  

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan untuk 

semua karyawan yang ada didalam perusahaan sebagai balas jasa atau imbalan 

karena dapat mencapai apa yang perusahaan rencanakan untuk kepentingan 

perusahaan khususnya terhadap eksekutif (Mayangsari, Haryani, & Zirman, 2015). 

Hal – Hal yang mencakup kompensasi eksekutif adalah gaji pokok, bonus, fasilitas 

jabatan dan manfaat pribadi lainnya. Di negara berkembang seperti Indonesia, 

banyak terjadi kasus agresivitas pajak dengan cara melaporkan atau tidak  

melaporkan pendapatan tetapi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas 
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pendapatan yang bisa dikenai pajak karena pendapatan tersebut dialokasikan untuk 

pemberian kompensasi. 

Eksekutif sebagai pemimpin perusahaan bersedia membuat kebijakan 

penghindaran pajak jika pemimpin perusahaan mendapatkan keuntungan berupa 

kompensasi atas kebijakan yang ia lakukan. Oleh karena itu kompensasi tinggi 

kepada eksekutif merupakan salah satu cara terbaik mengupayakan pelaksanaa 

agresivitas pajak (Mayangsari et al., 2015). Faktor pendorong manajer atau 

pemimpin perusahaan mau menerima kompensasi agar terlibat dalam kegiatan 

agresivitas pajak adalah karena dapat meningkatkan penyesuaian insentif 

manajerial dengan nilai pemegang saham (Seungmin, Wooseok, & Shin, 2017) 

Penelitian G. A. P. Dewi & Sari (2015) mengatakan kompensasi eksekutif 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax aggressiveness. Berbeda dengan 

penelitian Mayangsari et al. (2015), bahwa Kompensasi Eksekutif berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Sejalan dengan hasil penelitian 

Hanafi (2014), Armstrong, Blouin, & Larcker (2012) dan Chen et al. (2010) bahwa 

kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya 

modifikasi dengan pengurangan variabel independen menjadi Kualitas Audit dan 

penambahan variabel independen, yaitu Inventory Intensity dan Kompensasi 

Eksekutif. Lalu objek pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan otomotif yag 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2017. Penelitian ini 

merupakan modifikasi dari penelitian Winata (2014) yang meneliti faktor yang 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak di Indonesia. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan masih adanya perbedaan, 

dan fenomena yang terjadi maka judul penelitian ini “Pengaruh Inventory 

Intensity, Kualitas Audit, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax 

Aggressiveness” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah: 

1. Apakah Inventory Intensity berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak? 

2. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak? 

3. Apakah Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari beberapa rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisa pengaruh Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak 

2. Untuk menganalisa pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak 

3. Untuk menganalisa pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas 

Pajak 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, diantaranya: 

1. Bagi Penulis, penulis mampu menerapkan media yang sesuai dalam materi 

pembelajaran tertentu. Serta penulis mempunyai pengetahuan dan wawasan 

mengenai pengaruh inventory intensity, kualitas audit dan kompensasi 

eksekutif terhadap agresivitas pajak. 
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2. Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan 

kebijakan untuk agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah 

inventory intensity, kualitas audit, dan kompensasi eksekutif berpengaruh 

secara signifikan terhadap agresivitas pajak. 

3. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

referensi tambahan ilmu dan dapat menjadi salah satu acuan untuk 

melakukan penelitian berikutnya dimasa depan. 

4. Bagi Regulator, memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah atas 

kebijakan dalam perpajakan yang dapat mencegah praktik penghindaran 

pajak perusahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri 

dari beberapa bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulisan membahas secara singkat mengenai gambaran – 

gambaran umum yang menjadi dasar dalam dilakukannya penelitian ini. serta 

diuraikan pula tentang alasan pemilihan judul, identifikasi masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORITIS 

Dalam bab ini penulis membahas mengenai tinjauan pustaka yang 

menjelaskan teori – teori dan pengertian dasar yang akan digunakan oleh penulis 
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untuk memecahkan masalah. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan tentang teori 

– teori yang berhubungan erat dengan pokok pembahasan yang akan diuraikan 

dalam suatu landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum dan deskripsi 

objek penelitian mengenai bidang usaha suatu badan usaha / organisasi yang akan 

diteliti, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, dan operasionalisasi 

variabel. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab hasil dan pembahasan berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal 

tersebut mencakup gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan hasil 

analisis perhitungan statistik serta pembahasan.  

BAB V PENUTUP  

Bab penutup berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang 

diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran 

yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Bab ini menjelaskan teori – teori yang digunakan dan menjadi landasan serta 

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

teori keagenan, inventory intensity, kualitas audit, kompensasi eksekutif dan 

agresivitas pajak. Bab ini juga menguraikan pengembangan hipotesis dan 

perkembangan penelitian – penelitian sebelumnya mengenai pengaruh inventory 

intesity, kualitas audit, kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak. 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori agensi adalah konflik kepentingan antara principal dan agent yang 

disebabkan masing – masing individu mempunyai keinginan untuk 

menyejahterakan dirinya sendiri. Pihak principal memiliki keinginan membuat 

profitabilitas perusahaannya meningkat, sedangkan agent menginginkan 

peningkatan kebutuhan ekonominya, seperti memperoleh investasi dan kontrak 

kompensasi (Pranoto & Widagdo, 2013). Kepentingan yang berbeda antara 

prinsipal dan agen mengakibatkan permasalahan yang biasa disebut dengan agency 

problem. Prinsipal dalam hal ini pemegang saham ingin mendapatkan keuntungan 

yang besar atas investasinya, maka dari itu manajemen bertanggung jawab 

memberikan kinerja yang baik dan menghasilkan profitabilitas perusahaan yang 

besar. Akibat hal tersebut, manajemen akan melakukan berbagai cara termasuk 
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dengan membayar rendah pajak yang harus dibayar perusahaan (Lestari & Putri, 

2017).  

2.1.2 Teori Stakeholders 

 Freeman (1983) mendefenisikan stakeholders adalah kelompok atau 

individu yang dapat mempengaruhi suatu pencapaian dan tujuan sebuah organisasi. 

Pengertian lain tentang stakeholders adalah pihak yang mempunyai kepentingan 

langsung maupun secara tidak langsung terhadap aktivitas perusahaan. Fokus 

utama dalam teori ini adalah bagaimana perusahaan mengawasi dan mendukung 

kebutuhan stakeholdersnya (Siregar & Widyawati, 2016). 

 Teori stakeholders lebih menekankan kepada perusahaan untuk lebih 

mengetahui bahwa perusahaan bukan bertujuan untuk kepentingannya sendiri, 

tetapi perusahaan harus memberikan manfaat untuk stakeholders nya. Yang 

dimaksud stakeholders itu adalah shareholders, karyawan, konsumen, supplier, 

pemerintah, dan masyarakat (Putri & Natasya, 2017). 

 Stakeholders dapat mempengaruhi pemakaian sumber – sumber ekonomi 

yang digunakan perusahaan. Karena hal tersebut power stakeholder ditentukan oleh 

besar kecilnya power yang dimiliki stakeholders atas sumber ekonomi tersebut. 

Stakeholders juga mempunyai kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber 

ekonomi yang terbatas seperti modal dan tenaga kerja, kemampuan untuk mengatur 

perusahaan dan kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang 

(persediaan) dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Hastuti, 2014 dalam Siregar & 

Widyawati, 2016). 
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2.1.3 Pajak  

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (2017) menyatakan 

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.” 

Sumber penerimaan paling besar adalah salah satunya yaitu pajak, pajak 

digunakan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam 

pembiayaan pembangunan (V. R. Putri, 2018)  

Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam Resmi (2017) “pajak merupakan 

prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut 

norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, 

dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.” 

Dari beberapa definisi tersebut dapat diberikan kesimpulan, yaitu (Resmi, 2017): 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 
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4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai 

public investment.  

2.1.3.1 Fungsi Pajak 

Menurut Resmi (2017) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair 

(sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).  

1. Fungsi Bugetair (Sumber Keuangan Negara)  

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya 

memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut 

ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak 

melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan 

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.  

 

2. Fungsi Regularend (Pengatur)  

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa 

contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur misalnya yaitu pajak yang tinggi 

dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin 

mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut 
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semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak 

berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup 

mewah), contoh lainnya adalah tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, 

dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan 

kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan 

pendapatan. 

2.1.3.2 Jenis Pajak  

 Menurut Agoes & Trisnawati (2013) pajak dapat dibagi menjadi beberapa 

menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. 

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dilimpahkan oleh 

pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang 

berhubungan. Contoh: PPh 

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: PPN dan PPnBM 

2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya dengan 

memperhatikan wajib pajak. Contoh: PPh 

b. Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objek tanpa 

memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: PPN, PPnBM, PBB, dan Bea 

Materai. 

3. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
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a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh: PPh, PPN, 

PPnBM, PBB, dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: 

Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Restoran, dan Pajak 

Kendaraan Bermotor. 

2.1.3.3 Rekonsiliasi Fiskal  

Menurut Undang – Undang no 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan pasal 28 ayat (19) “Wajib Pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di 

Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.” 

Menurut Undang – Undang no 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

(PPh) pasal 14 ayat (2) “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang 

dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh 

menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat 

memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) 

bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.” 

Sehingga wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan pada akhir tahun 

akan menyusun laporan keuangan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan berdasarkan dari 

laporan laba rugi komersial yang disusun oleh Wajib Pajak. 
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Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) karena adanya 

perbedaan perhitungan pada laba menurut akuntansi (komersial) yang digunakan 

untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta dengan laba 

menurut perpajakan (fiskal) yang digunakan untuk menghitung pajak (Resmi, 

2017).  

Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal (book-tax differences) 

terjadi karena adanya perbedaan perlakuan dalam standar akuntansi dan aturan 

perpajakan. Menurut Resmi (2017) terdapat penyebab terjadinya boox-tax 

differences. Penyebab tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1  

Penyebab terjadinya book-tax differences 

Keterangan Laba Akuntansi 

(Komersial) 

Laba Fiskal 

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi 

a. Prinsip konservatisme Penilaian persediaan 

akhir berdasarkan 

metode “terendah antara 

harga pokok dan nilai 

realisasi bersih” dan 

penilaian piutang dengan 

nilai realisasi bersih 

Prinsip konservatisme 

tidak diakui dalam laba 

fiskal 

b. Prinsip harga 

perolehan (cost) 

Penentuan harga 

perolehan untuk barang 

yang diproduksi sendiri 

boleh memasukkan 

unsur biaya tenaga kerja 

berupa natura 

Pengeluaran dalam 

bentuk natura tidak 

diakui sebagai 

pengurangan/biaya 

c. Prinsip pemadanan 

(matching) biaya-

manfaat 

Biaya penyusutan pada 

saat aset tersebut 

menghasilkan 

Penyusutan dapat 

dimulai sebelum 

menghasilkan 

2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi 

a. Metode penilaian 

persediaan 

Boleh memilih 

menggunakan average, 

FIFO, LIFO, pendekatan 

laba bruto, dan 

Hanya boleh memilih 

dua metode, yaitu 

average dan FIFO 
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pendekatan harga jual 

eceran 

b. Metode penyusunan 

dan amortisasi 

1. Boleh memilih 

menggunakan straight 

line method, sum of the 

years digits method, 

declining balanced 

method, double 

declining balanced 

method, dll untuk semua 

jenis harta berwujud dan 

aset tetap 

 

2. Manajemen dapat 

menaksir sendiri umur 

ekonomis atau masa 

manfaat suatu aset 

1. Hanya boleh memilih 

straight line method dan 

declining balanced 

method untuk harta 

berwujud nonbangunan. 

Sedangkan untuk harta 

berwujud bangunan 

hanya boleh 

menggunakan straight 

line method.  

 

2. Umur ekonomis atau 

masa manfaat diatur dan 

ditetapkan oleh 

Keputusan Menteri 

Keuangan. 

c. Metode penghapusan 

piutang 

Menggunakan metode 

cadangan 

Saat piutang nyata tidak 

dapat ditagih dengan 

syarat tertentu yang 

diatur dalam peraturan 

perpajakan 

3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya 

a. Penghasilan tertentu 

diakui, tetapi bukan 

merupakan Objek Pajak 

penghasilan 

Penghasilan harus 

dikeluarkan dari total 

Penghasilan Kena Pajak 

(PKP) atau dikurangkan 

dari laba menurut 

akuntansi komersial 

b. Penghasilan tertentu 

diakui, tetapi pengenaan 

pajak bersifat final 

Penghasilan harus 

dikeluarkan dari total 

PKP atau dikurangkan 

dari laba menurut 

akuntansi komersial 

c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan 

Kerugian suatu usaha 

diluar negeri 

Kerugian tersebut 

mengurangi laba bersih 

Kerugian tidak boleh 

dikurangkan dari total 

penghasilan (laba) kena 

pajak 

Kerugian usaha dalam 

negeri tahun – tahun 

sebelumnya 

Kerugian tersebut tidak 

berpengaruh dalam 

perhitungan laba bersih 

tahun sekarang 

Kerugian tahun 

sebelumnya dapat 

dikurangkan dari 

penghasilan (laba) kena 

pajak tahun sekarang 
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selama belum lewat 

waktu 5 tahun. 

d.  Pengeluaran tertentu 

diakui sebagai biaya atau 

pengurang penghasilan 

bruto 

Pengeluaran tidak boleh 

dikurangkan dari 

penghasilan bruto 

Sumber: Siti Resmi, 2017. 

 Menurut Undang – Undang no. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

(PPh) terdapat biaya – biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak 

(Deductible Expenses), dan ada biaya yang tidak dapat dikurangkan (Non 

Deductible Expenses). Menurut pasal 6 ayat 1, deductible expenses “Besarnya 

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 

ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk : 

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan 

usaha, antara lain : 

1. biaya pembelian bahan; 

2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk 

uang; 

3. bunga, sewa, dan royalti 

4. biaya perjalanan 

5. biaya pengolahan limbah 

6. premi asuransi 
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7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan 

8. biaya administrasi 

9. pajak kecuali Pajak Penghasilan  

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi 

atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 

11A; 

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan; 

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan 

dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan; 

e. kerugian selisih kurs mata uang asing; 

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 

g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 

h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih 

kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 
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3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 

instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya 

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang 

antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan 

dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur 

bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; 

4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 

penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; 

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan; 

i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya 

diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di 

Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah; 

l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah; dan 

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 
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Menurut pasal 9 ayat (1) non deductible expense, “(1) Untuk menentukan besarnya 

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap 

tidak boleh dikurangkan: 

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, 

termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang 

polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;  

b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang 

saham, sekutu, atau anggota; 

 c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 

 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain 

yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan 

pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; 

2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang 

dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;  

3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; 

 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;  

5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;  

6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan 

limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan 

dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan;  
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d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, 

kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai 

penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;  

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan 

minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk 

natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

 f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau 

kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan 

dengan pekerjaan yang dilakukan;  

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta 

zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk 

atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib 

bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga 

keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; 

 h. Pajak Penghasilan;  
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i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak 

atau orang yang menjadi tanggungannya; 

 j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;  

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 

Agoes & Trisnawati (2013) menyatakan perbedaan penghasilan dan 

biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan 

menjadi perbedaan tetap (permanent differences) dan perbedaan sementara/waktu 

(timing differences). 

1. Perbedaan Tetap (Permanent Differences) 

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan 

beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang 

diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. 

Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi (laba sebelum 

pajak/pre tax income) yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut 

fiskal PhKP (taxable income). Beda tetap terjadi karena peraturan perpajakan 

mewajibkan hal – hal berikut dikeluarkan dari perhitungan PhKP: 

1) Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final – Pasal 4 ayat (2) UU 

PPh. 

2) Penghasilan bukan objek pajak – Pasal 4 ayat (3) UU PPh. 

Pengaruh Inventory Intensity, Kualitas Audit..., Dika Putra, Ak.-Ibs, 2018



26 

 

Indonesia Banking School 

 

3) Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang 

sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran – 

Pasal 9 ayat (1) UU PPh. 

4) Beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek 

pajak. 

5) Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam 

bentuk natura. 

6) Sanksi perpajakan. 

2. Perbedaan Sementara/Waktu (Timing Differences) 

 Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan 

yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan 

akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap 

tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai 

antara fiskal dengan akuntansi dalam hal: 

1) Akrual dan realisasi 

2) Penyusutan dan amortisasi 

3) Penilaian persediaan 

4) Kompensasi kerugian fiskal 

2.1.3.4 Tax Planning (Perencanaan Pajak) 

 Perencanaan pajak (tax planning) adalah bagian dari manajemen pajak dan 

merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Definisi perencanaan 

pajak yang dinyatakan Suandy (2008) dalam Aditama & Purwaningsih (2014) 
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adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak agar hutang pajak PPh maupun 

beban pajak yang lainnya berada pada posisi seminimal mungkin yang berarti masih 

berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan 

pajak ini dilegalkan pemerintah.  

 Beberapa cara menurut Suandy (2011) yang biasanya dilakukan wajib pajak 

untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, antara lain:  

1) Pergeseran pajak (tax shifting) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak 

dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang 

dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya 

2) Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak 

yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli  

3) Transformasi adalah cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh pabrik dengan 

cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya 

4) Tax evasion adalah ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan 

peraturan perpajakan. Tax evasion (penggelapan pajak) sebagai usaha 

memanipulasi secara illegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari 

penghasilan, sehingga dapat meminimalisir jumlah pajak terhutang yang 

sebenarnya. 

5) Tax avoidance adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada. 

usaha meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif – alternatif 

yang riil yang dapat diterima oleh fiskus.  
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 Perencanaan pajak sama halnya dengan tax avoidance karena keduanya 

bersama – sama memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena 

pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Perencanaan pajak umumnya 

selalu dimulai dengan meyakinkan suatu transaksi terkena pajak. Apabila transaksi 

dalam suatu perusahaan tersebut terkena pajak, maka perusahaan tersebut akan 

berusaha mengurangi jumlah pajaknya atau menunda pembayaran pajaknya 

(Aditama & Purwaningsih, 2014). 

2.1.3.5 Agresivitas Pajak 

Agresivitas pajak adalah berbagai macam bentuk kegiatan yang melibatkan 

wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak dengan membayar sesuai ketentuan 

atau dengan mengurangi pajak. Namun dalam prakteknya banyak sekali perusahaan 

yang memanfaatkan kelemahan aturan pajak tetapi masih dalam batas undang – 

undang perpajakan (Dyreng, 2008 dalam Pranoto & Widagdo, 2013). Pada 

dasarnya, wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang rendah. 

Menurut Frank et al. (2009), suatu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk 

merekayasa dengan mengurangi pendapatan kena pajak melalui tindakan 

perencanaan pajak (tax planning) baik secara legal yang dilakukan dengan 

penghindaran pajak (tax avoidance) maupun ilegal yang dilakukan dengan 

penggelapan pajak (tax evasion) disebut dengan agresivitas pajak perusahaan. Hal 

inilah yang membuat wajib pajak melakukan penghindaran pajak, baik bersifat 

legal maupun ilegal. Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut tax avoidance 

atau tax aggressiveness, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah 

penyelundupan pajak (tax evasion) (Pranoto & Widagdo, 2013). Walaupun tidak 
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semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak 

kesempatan yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif. 

Menurut Chen et al. (2010) istilah tax aggressiveness (agresivitas pajak) dapat 

digunakan secara bergantian menggunakan istilah tax avoidance (penghindaran 

pajak).  

Tax avoidance secara hukum pajak bukan hal yang melanggar aturan 

meskipun sering mendapatkan perhatian yang kurang baik dari kantor pajak karena 

dianggap memiliki anggapan negatif ataupun kurang nasionalis. Berbeda dengan 

tax evasion (penggelapan pajak), yang merupakan usaha-usaha memperkecil 

jumlah pajak dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang 

berlaku. Pelaku tax evasion dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi 

pidana berdasarkan perbuatannya (Priantara, 2009 dalam Putri & Fadhlia, 2017). 

Wajib pajak melakukan penghindaran pajak adalah hal yang sifatnya legal 

dan diperbolehkan oleh peraturan perundang – undangan (V. R. Putri & Putra, 

2017) . Walaupun penghindaran pajak tidak melanggar peraturan, tetap saja 

pemerintah tidak menginginkan hal tersebut terjadi (Mayangsari, 2015). Butje & 

Tjondro (2014) juga menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan cara dan 

usaha perusahaan untuk mengurangi, menghindari, dan meminimalkan beban pajak 

tanpa melanggar peraturan yang berlaku tetapi justru mengambil keuntungan dari 

peraturan pajak yang ada dengan tujuan meminimalisasi beban pajak perusahaan.  

Menurut Hoque et al. (2011) dalam Dewi & Noviari (2017) terdapat 

beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu: 
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(1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga 

dapat mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.  

(2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan opersional, dan 

membebankan laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.  

(3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba 

bersih.  

(4) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan 

peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.  

(5) mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri 

manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak. 

2.1.4 Karakteristik Perusahaan 

Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang pasti berada 

dalam suatu perusahaan yang dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis 

usaha atau industri, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, 

keputusan investasi dan lain-lain (Surbakti, 2010 dalam Wijayanti et al., (2016). 

Karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak 

secara langsung, yaitu inventory intensity ratio. 

2.1.4.1 Aktiva Lancar 

 Menurut IAI (2009) dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan menyatakan “Aktiva adalah sumber daya yang dikuasasi oleh 

perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat 

ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.” 
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 Menurut Riyanto (2011) menyatakan aset lancar adalah: “aktiva lancar 

adalah aktiva yang habis dalam satu kali putaran dalam proses produksi dan 

proses perputarannya adalah dalam jangka waktu pendek (umumnya kurang dari 

satu tahun)”.  

Yang termasuk kedalam kelompok aktiva lancar adalah sebagai berikut: 

1. Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan.  

2. Investasi jangka pendek (surat – surat berharga atau marketable securities) 

yaitu investasi jangka pendek dengan tujuan memanfaatkan uang kas yang 

sementara belum dibutuhkan dalam operasi.  

3. Piutang wesel, yaitu tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan 

dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dengan undang – undang. 

4. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (pada kreditur atau 

langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang secara kredit.  

5. Persediaan, yaitu semua barang – barang yang di perdagangkan yang sampai 

tanggal neraca masih di gudang atau belum terjual. 

6. Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima adalah 

penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah 

memberikan jasanya tetapi di terima pembayarannya sehingga merupakan 

tagihan. 

7. Persekot atau pembayaran yang diterima di muka, adalah pengeluaran untuk 

memperoleh jasa dari pihak lain namun belum dinikmati oleh perusahaan 

pada periode ini melainkan periode berikutnya. 
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2.1.4.2 Inventory Intensity 

Inventory intensity adalah merupakan bagian dari aktiva lancar perusahaan 

yang diproksikan dengan membandingkan persediaan yang dimiliki perusahaan 

dengan total aset perusahaan. Perusahan yang berinvestasi dengan persediaan akan 

menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan, 

sehingga jumlah beban perusahaan akan meningkat dan dapat menurunkan laba 

perusahaan sehingga mengakibatkan pajak yang dibayar perusahaan akan 

berkurang (Andhari & Sukartha, 2017). 

Menurut Etty & Rasita (2005) dalam Putri & Launtania (2016) Inventory 

Intensity menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur 

investasinya dalam persediaan yang direfleksikan dalam berapa kali persediaan itu 

diputar selama satu periode tertentu. Manajer akan berusaha mengurangi beban 

tambahan yang ditimbulkan persediaan yang banyak agar tidak mengurangi laba 

perusahaan. Tetapi manajer juga memungkinkan menambah biaya beban tambahan 

tersebut untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Perusahaan 

akan mengharapkan memiliki inventory intensity yang besar sehingga mendorong 

terjadinya agresivitas pajak (Lanis & Richardson, 2007 dalam Sari & Tjen (2016). 

Pada teori lain dijelaskan bahwa perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk 

persediaan akan memiliki resiko atau masalah seperti persediaan yang rusak yang 

dapat berakibat perusahaan mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut 

perusahaan akan membentuk dana cadangan kerugian penurunan nilai persediaan. 

Dana cadangan kerugian penurunan nilai persediaan ini tidak termasuk dana 

cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya seperti diatur dalam Peraturan 
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Menteri Keuangan no. 219 tahun 2012 tentang pembentukan dana cadangan yang 

boleh dikurangkan sebagai biaya. Hal ini mengakibatkan perusahaan akan 

membayar pajak lebih besar (Luke dan Zulaika, 2017). 

2.1.5 Corporate Governance (CG) 

Corporate Governance (CG) merupakan hal yang menjelaskan hubungan 

antara direktur, manajer, karyawan, serta pihak eksternal seperti pemegang saham, 

pelanggan, kreditur, dan pemasok di dalam perusahaan tersebut (Irawan & 

Farahmita, 2012). CG juga merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan 

sebuah perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai tambah di depan para 

stakeholder. Terdapat dua hal yang menjadi fokus utama CG, yaitu pertama 

mementingkan hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi dengan benar 

dan tepat waktu. Kedua, perusahaan mewajibkan untuk melakukan pengungkapan 

(disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi 

perusahaan, berupa kinerja, kepemilikan dan stakeholder (Kaihatu, 2006). 

Prinsip CG di Indonesia Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) (Kaihatu, 2006): 

1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 

2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan 

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. 
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3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan 

perundangan yang berlaku. 

4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak 

manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan 

yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di 

dalam memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta 

peraturan perundangan yang berlaku. 

Adanya CG yang baik bagi suatu perusahaan akan membuat aktivitas 

operasional perusahaan lebih menunjang, selain itu perhatian utama suatu 

perusahaan demi kelancaran kegiatan perusahaan nya adalah mekanisme 

pelaksanaan CG itu sendiri. Mekanisme CG yang baik memiliki hubungan yang 

berkaitan dengan kesejahteraan perusahaan dengan pemegang saham. Sehingga 

penerapannya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan 

(Sandy & Lukviarman, 2015).  

Terdapat 4 mekanisme corporate governance menurut Sandy & 

Lukviarman (2015), yaitu kepemilikan institusional, proporsi komisaris 

independen, kualitas audit, dan komite audit. Pada penelitian ini menggunakkan 

salah satu mekanisme corporate governance, yaitu kualitas audit. Karena salah satu 

elemen penting dalam corporate governance adalah transparansi. Transparansi 

diartikan sebagai pengungkapan yang akurat di dalam laporan keuangan yang telah 
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di audit oleh KAP, sehingga hal tersebut merupakan salah satu faktor untuk 

mengetahui sebuah perusahaan melakukan tax aggressiveness atau tidak. 

2.1.5.1 Kualitas Audit 

Dalam penerapan good corporate governance (GCG), kualitas audit dengan 

transparansi merupakan salah satu elemen penting. Karena kualitas audit dinilai dari 

auditor yang memiliki kualitas dan kemampuan dalam mempertahankan 

reputasinya (G. A. P. Dewi & Sari, 2015). Transparansi dengan pemegang saham 

dapat dilakukan dengan melaporan hal – hal dengan akurat yang berhubungan 

dengan perpajakan (Damayanti & Susanti, 2015).  

Indikator kualitas audit menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 

yaitu: 

1. Kompetensi Auditor, kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional 

individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu 

perikatan baik secara bersama – sama dalam suatu tim atau secara mandiri 

berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum 

yang berlaku. Indikator yang cukup obyektif untuk menentukan kompetensi auditor 

yaitu meliputi: 

a. rasio jumlah auditor yang memiliki sertifikasi profesi yang diterbitkan 

oleh IAPI terhadap jumlah keseluruhan staf profesional. 

b. rasio rata-rata jumlah jam pengembangan dan pelatihan kompetensi 

dibandingkan dengan jumlah jam efektif dalam setiap tahun per auditor. 
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2. Etika dan Independensi Auditor, etika dan independensi merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting dan mendasar bagi auditor dalam melaksanakan suatu 

perikatan audit. Ketentuan independen berlaku bagi setiap auditor, KAP, dan 

Jaringan KAP. Dalam setiap perikatan, auditor harus menjaga independensinya 

dalam setiap pemikiran (independent of mind) dan penampilan (independent in 

appearance).  

Indikator kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi, yaitu:  

a. KAP telah memiliki panduan etika dan independensi yang berlaku bagi 

setiap personil, KAP, dan Jaringan KAP. 

b. KAP telah menunjuk partner yang bertanggung jawab atas kepatuhan 

etika dan independensi. 

c. Setiap auditor telah mengikuti pelatihan tentang ketentuan etika dan 

independensi yang berlaku, telah menerapkan ketentuan etika dan 

independensi pada setiap perikatan secara memadai, serta menyampaikan 

deklarasi kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi yang 

berlaku. 

d. Rotasi terhadap Personil Kunci Perikatan telah dilakukan secara 

memadai. 

e. Pernyataan independensi ditandatangani oleh seluruh anggota tim 

perikatan. 

3. Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan 
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Dalam setiap perikatan, waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh 

Personil Kunci Perikatan sangat menentukan kualitas audit. Kurangnya waktu yang 

digunakan Personil Kunci Perikatan dapat mengakibatkan pekerjaan audit 

diselesaikan secara kurang memadai. Semakin memadai jumlah waktu yang 

dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan akan memungkinkan 

auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, dan 

menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit. 

4. Pengendalian Mutu Perikatan 

Sistem pengendalian mutu pada suatu KAP bertujuan untuk memberikan keyakinan 

bahwa KAP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memungkinkan: 

a. setiap personil dan KAP mematuhi ketentuan persyaratan standar profesi 

Akuntan Publik, kode etik, dan ketentuan peraturan yang berlaku dalam 

melaksanakan setiap perikatan. 

b. laporan perikatan yang diterbitkan tepat sesuai kondisinya. 

5. Hasil Reviu Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal 

Pelaksanaan atas pemeriksaan oleh P2PK, reviu mutu oleh IAPI, OJK, dan 

BPK akan mendorong kualitas audit menjadi lebih baik. AP/KAP yang menunjukan 

hasil yang tidak baik ketika diperiksa oleh P2PK akan mendapatkan sanksi berupa 

sanksi peringatan, sanksi pembekuan, denda, hingga sanksi pencabutan izin AP/AP. 

6. Rentang Kendali Perikatan 
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Berikut ini adalah indikator rentang kendali perikatan yang dapat digunakan 

untuk mengevaluasi rentang kendali perikatan sehingga memungkinkan kualitas 

audit dapat dipertahankan: 

a. rasio Akuntan Publik terhadap jumlah perikatan 

b. rasio Personil Kunci Perikatan terhadap jumlah perikatan 

c. rasio rekan perikatan terhadap jumlah auditor 

d. rasio personil kunci perikatan terhadap total auditor. 

7. Organisasi dan Tata Kelola KAP 

Untuk dapat melaksanakan perikatan audit, KAP sebagai organisasi tempat 

bernaungnya Akuntan Publik dan para auditor harus memiliki struktur dan tata 

kelola yang memadai. Organisasi dan tata kelola KAP yang memadai 

memungkinkan pelaksanaan audit dan kegiatan-kegiatan internal KAP yang 

bersifat fundamental dalam rangka untuk meningkatkan kualitas audit dapat 

dikelola dan diorganisasikan secara jelas. 

8. Kebijakan Imbalan Jasa 

Untuk memberikan keyakinan organisasi KAP dapat berjalan dengan baik 

serta rekan perikatan dan auditor dapat melaksanakan perikatan audit sesuai dengan 

standar profesi, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku, KAP harus 

memperoleh imbalan jasa yang memadai. UU Akuntan Publik memberikan hak 

kepada Akuntan Publik untuk mendapatkan imbalan jasa. Akuntan Publik dapat 

menentukan besaran imbalan jasa secara bebas dan mandiri berdasarkan kebutuhan 
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dan profesional judgment-nya. Selain itu, IAPI juga telah menerbitkan suatu 

ketentuan yang mengatur tentang panduan penentuan imbalan jasa pada suatu KAP. 

Annisa & Lulus (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan yang diaudit 

oleh auditor KAP The Big Four menurut referensi lebih berkualitas sehingga 

menunjukkan nilai perusahaan yang sebenarnya, maka dari itu perusahaan yang 

diaudit oleh KAP The Big Four (PriceWaterhouseCooper - PWC, Deloitte Touche 

Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih 

rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak di audit oleh KAP The Big 

Four. Menurut Chai & Liu (2010) dalam Damayanti & Susanto (2015), apabila 

beban pajak yang harus dibayar terlalu tinggi maka perusahaan akan melakukan 

penggelapan pajak atau penghindaran pajak. Untuk itu diperlukan auditor yang 

berkualitas agar perusahaan tidak melakukan hal tersebut. 

2.1.6 Kompensasi Eksekutif 

Menurut G. A. P. Dewi & Sari (2015) kompensasi eksekutif penghargaan 

berupa material atau non material yang diberikan kepada eksekutif agar 

meningkatkan motivasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Macam – macam 

kompensasi eksekutif menurut Mayangsari (2015) adalah gaji pokok, bonus, 

fasilitas jabatan, pemberian saham, dan opsi lainnya. Sistem yang biasanya 

digunakan dalam pemberian kompensasi adalah reward system bukan salary 

system. Karyawan yang dapat mencapai tujuan perusahaan seperti menghasilkan 

laba yang besar maka akan mendapat imbalan yang besar juga dari perusahaan. 

Berdasarkan hal tersebut, kompensasi merupakan hal yang diberikan kepada 

manajemen atas pencapaian tujuan yang telah dilakukannya (Sari & Harto, 2014). 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2  

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

1 Andhari & 

Sukartha 

(2017) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility, 

Profitabilitas, 

Inventory 

Intensity, Capital 

Intensity dan 

Leverage 

Terhadap 

Agresifitas Pajak 

Dependen: 

Agresivitas Pajak 

Independen: CSR, 

Profitabilitas, 

Inventory 

Intensity, Capital 

Intensity 

Variabel 

profitabilitas 

dan capital 

intensity 

berpengaruh 

positif pada 

agresivitas 

pajak 

perusahaan, 

pengungkapan 

CSR dan 

leverage 

berpengaruh 

negatif pada 

agresivitas 

pajak 

perusahaan, 

dan inventory 

intensity tidak 

berpengaruh 

pada 

agresivitas 

pajak. 

2 Lestari & Putri 

(2017) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Koneksi Politik, 

dan Leverage 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak 

Dependen: 

Penghindaran 

Pajak Independen: 

Corporate 

Governance, 

Koneksi Politik, 

Leverage 

Corporate 

governance 

dan leverage 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak. Koneksi 

politik tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 
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3 Kerr, Price, & 

Roman (2016) 

The Effect of 

Corporate 

Governance on 

Tax Avoidance: 

Evidence from 

Governance 

Reform 

Dependen: Tax 

Avoidance 

Independen: 

Corporate 

Governance 

Corporate 

Governance 

berpengaruh 

negatif 

terhadap Tax 

Avoidance 

4 Putri & 

Launtania 

(2016) 

Pengaruh Capital 

Intensity Ratio, 

Inventory Intensity 

Ratio, Ownership 

Structure dan 

Profitability 

Terhdap Efective 

Tax Rate (ETR). 

Dependen: 

Effective Tax Rate 

Independen: 

Capital Intensity 

Ratio, Inventory 

Intensity Ratio, 

Ownership 

Structure, 

Profitability 

Capital 

Intensity, 

Inventory 

Intensity, 

Profitability 

berpengaruh 

positif 

terhadap ETR,  

Managerial 

Ownership & 

Institutional 

Ownership 

tidak 

berpengaruh 

terhadap ETR. 

5 Sunarsih & 

Oktaviani 

(2016) 

Good Corporate 

Governance in 

Manufacturing 

Companies Tax 

Avoidance 

Dependen: Tax 

Avoidance 

Independen: GCG 

Dewan 

kepemilikan 

manajerial, 

komisaris 

independen, 

komite audit, 

dan kualitas 

audit 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance. 

Sedangkan 

variabel 

kepemilikan 

institusional 

tidak 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance. 
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6 Wibawa, 

Wilopo, & 

Abdillah 

(2016) 

Pengaruh Good 

Coporate 

Governance 

terhadap 

Penghindaran 

Pajak 

Dependen: 

Penghindaran 

Pajak 

Independen: Good 

Corporate 

Governance 

Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Komite Audit 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak. Kualitas 

audit 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 

7 Adisamartha 

& Noviari 

(2015) 

Pengaruh 

Likuiditas, 

Leverage, 

Intensitas 

Persediaan, dan 

Intensitas Aset 

Tetap pada 

Tingkat 

Agresivitas Wajib 

Pajak Badan 

Dependen: 

Tingkat 

Agresivitas Wajib 

Pajak Badan 

Independen: 

Likuiditas, 

Leverage, 

Intensitas 

Persediaan, dan 

Intensitas Aset 

Tetap 

Faktor 

Likuiditas dan 

Intensitas 

Persediaan 

berpengaruh 

positif 

signifikan pada 

tingkat 

agresivitas 

pajak. 

Leverage dan 

Intensitas Aset 

Tetap tidak 

berpengaruh 

signifikan pada 

tingkat 

agresivitas 

pajak. 

8 Ribeiro, 

Cerqueira, & 

Brandao 

(2015) 

The Determinants 

of Effective Tax 

Rates: 

Firms' 

Characteristics 

and Corporate 

Governance 

Dependen: 

Effective Tax Rate 

Independen: 

Firm's 

Characteristics, 

Corporate 

Governance 

Independen: 

Effective Tax Rate 

Firm's 

Characteristics 

(inventory 

intensity) 

berpengaruh 

positif 

terhadap ETR, 

Kepemilikan 

Manajerial 

berpengaruh 

negatif 

Pengaruh Inventory Intensity, Kualitas Audit..., Dika Putra, Ak.-Ibs, 2018



43 

 

Indonesia Banking School 

 

terhadap ETR, 

Perusahaan 

yang 

independen 

dari pemegang 

saham 

berpengaruh 

positif 

terhadap ETR, 

jumlah 

anggota dewan 

direksi dan 

direksi 

eksekutif 

berpengaruh 

positif 

terhadap ETR. 

9 G. A. P. Dewi 

& Sari (2015) 

Pengaruh Insentif 

Eksekutif, 

Corporate Risk 

dan Corporate 

Governance Pada 

Tax Avoidance 

Dependen: Tax 

Avoidance 

Independen: 

Insentif Eksekutif, 

corporate risk dan 

corporate 

governance 

Corporate risk 

berpengaruh 

negatif pada 

tax avoidance. 

Insentif 

eksekutif, 

kepemilikan 

institusional, 

komisaris 

independen 

dan komite 

audit tidak 

memiliki 

pengaruh pada 

tax avoidance. 

Sedangkan 

kualitas audit 

berpengaruh 

positif pada tax 

avoidance. 

10 Mayangsari et 

al. (2015) 

Pengaruh 

Kompensasi 

Eksekutif, 

Kepemilikan 

saham, Preferensi 

Risiko Eksekutif 

dan Leverage 

Terhadap 

Pengihindaran 

Dependen: 

Penghindaran 

Pajak Independen: 

Kompensasi 

Eksekutif, 

Kepemilikan 

Saham Eksekutif, 

Preferensi Risiko 

Kompensasi 

Eksekutif 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Penghindaran 

Pajak, 

Kepemilikan 

Saham 
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Pajak (Tax 

Avoidance)  

Eksekutif, dan 

Leverage 

Eksekutif 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak, 

Preferensi 

Risiko 

Eksekutif tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap tax 

evasion, 

Leverage 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 

11 Kanagaretnam 

et al. (2016) 

Relation between 

Auditor Quality 

and Corporate Tax 

Aggressiveness: 

Implications of 

Cross-Country 

Institutional 

Differences 

Dependen: Tax 

Aggressiveness 

Independen: 

Auditor Quality 

Kualitas 

Auditor 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

Agresifitas 

Pajak. 

12 Gaertner et al. 

(2014) 

CEO After-tax 

Compensation 

Incentives and 

Corporate Tax 

Avoidance 

Dependen: Tax 

Avoidance 

Independen: 

Kompensasi 

Eksekutif (CEO) 

Kompensasi 

Eksekutif 

berpengaruh 

positif 

terhadap Tax 

Avoidance 

13 Hanafi (2014) Analisis Pengaruh 

Kompensasi 

Eksekutif, 

Kepemilikan 

Saham Eksekutif, 

dan Preferensi 

Risiko Eksekutif 

terhadap 

Penghindaran 

Pajak Perusahaan 

Dependen: 

Penghindaran 

Pajak 

Independen: 

Kompensasi 

Eksekutif, 

Kepemilikan 

Saham Eksekutif, 

dan Preferensi 

Risiko Eksekutif 

Kompensasi 

Eksekutif, 

Kepemilikan 

Saham 

Eksekutif dan 

Preferensi 

Risiko 

Eksekutif 

memiliki 

pengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 
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penghindaran 

pajak. 

14 Winata (2014) Pengaruh 

Corporate 

Governance 

Terhadap Tax 

Avoidance Pada 

Perusahaan Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Tahun 2013 

Dependen: Tax 

Avoidance 

Independen: 

Corporate 

Governance 

Proksi 

corporate 

governance 

yaitu 

prosentase 

dewan 

komisaris 

independen 

dan jumlah 

komite audit 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

aktivitas tax 

avoidance. tax 

avoidance 

tidak 

dipengaruhi 

secara 

signifikan oleh 

kepemilikan 

institusional, 

dan kualitas 

audit. 

15 Noor et al. 

(2010) 

Corporate Tax 

Planning: A Study 

On Corporate 

Effective Tax 

Rates of 

Malaysian Listed 

Companies 

Dependen: 

Effective Tax 

Rates 

Independen: Size, 

ROA, Leverage, 

Capital Intensity, 

Inventory 

Intensity 

Size dan 

Inventory 

Intensity 

memiliki 

pengaruh 

positif dengan 

ETR. ROA, 

Leverage, 

Capital 

Intensity 

berpengaruh 

negatif dengan 

ETR. 

Sumber: Hasil olah data, 2018 
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2.3 Kerangka Hipotesis 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

                                                   

+ 

                                                                 − 

+ 

                                                                

Sumber: Diolah oleh penulis, 2018 

Penelitian ini menguji pengaruh Inventory Intensity, Kualitas Audit, dan 

Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak yang dilakukan oleh perusahaan. 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang dianggap dapat mempengaruhi satu 

variabel yang akan ditetapkan berdasarkan landasan teori dan pengembangan 

hipotesis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian dilakukan pengujian 

hipotesis dengan alat statistik yang telah ditetapkan. 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak 

Dalam agency theory, manajer sebagai agen akan berusaha mengurangi 

beban tambahan karena banyaknya persediaan sehingga tidak mengurangi laba 

perusahaan. Namun di sisi lain manajer dengan terpaksa menambah beban 

tambahan dengan tujuan untuk menekan pajak. Sehingga cara yang digunakan 

manajer adalah menambah beban tambahan persediaan untuk menurunkan laba 

Independen Dependen 

Inventory Intensity 

Kualitas Audit 

Kompensasi 

Eksekutif 

Agresifitas Pajak 
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perusahaan yang berakibat beban pajak perusahaan akan menurun. Jika laba 

perusahaan kecil, maka pajak yang akan dibayarkan perusahaan pun juga kecil (C. 

L. Putri & Lautania, 2016).  

Semakin tinggi intensitas persediaan maka semakin efisien dan efektif 

perusahaan dalam mengelola persediaannya. Apabila intensitas persediaan 

perusahaan tinggi maka tingkat biaya-biaya tersebut akan semakin berkurang dan 

meningkatkan jumlah laba, maka semakin tingginya intensitas persediaan akan 

meningkatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan (Adisamartha dan Noviari, 

2015).  Menurut Andhari dan Sukartha (2017) perusahaan dengan tingkat intensitas 

persediaan yang tinggi akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang 

diterima. 

Penelitian C. L. Putri & Launtania (2016) menyatakan bahwa inventory 

intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak begitu juga dengan 

penelitian Adisamartha & Noviari (2015) dan Ribeiro et al. (2015) inventory 

intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Noor et al. (2010) juga 

menyatakan inventory intensity berpengaruh positif karena perusahaan memberikan 

insentif pajak terhadap perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk 

melakukan tindakan agresivitas pajak. 

H1: Inventory Intensity berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak 

2.4.2 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresifitas Pajak 

Menurut Chai & Liu (2010) dalam Damayanti & Susanto (2015) apabila 

perusahaan mempunyai laba yang tinggi maka beban pajak yang harus dibayar oleh 
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perusahaan juga tinggi, sehingga memicu perusahaan untuk melakukan 

penggelapan pajak atau penghindaran pajak, tetapi karena adanya auditor yang 

berkualitas di suatu perusahaaan maka perusahaan tersebut akan lebih memilih 

untuk tidak melakukan manipulasi laba untuk menghindari perusahaan dari hal 

perpajakan.  

Auditor yang berkualitas tinggi dapat berfungsi sebagai alternatif dalam 

mengatur mekanisme tata kelola perusahaan ketika penegakan hukum lemah. Maka 

dari itu, auditor memiliki insentif yang lebih kuat untuk meningkatkan kualitas 

pelaporan keuangan yang secara tidak langsung akan mengurangi agresivitas pajak. 

(Choi & Wong, 2007 dalam Kanagaretnam et al., 2015). 

Penelitian Wibawa et al. (2016) dan Winata (2014) menyatakan bahwa 

kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan 

penelitian Sunarsih & Oktaviani (2016) yang menyatakan kualitas audit 

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kanagaretnam et al. (2015) juga 

menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax aggressiveness 

karena adanya perlindungan investor yang lebih kuat, risiko litigasi auditor lebih 

tinggi, dan lingkungan audit yang lebih baik serta meningkatnya kualitas audit 

setelah skandal Enron. 

H2: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak 

2.4.3 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Agresifitas Pajak 

Seseorang akan melakukan sesuatu apabila adanya keuntungan yang 

didapat dari tindakan tersebut. Maka dari itu, eksekutif sebagai pemimpin 
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perusahaan akan mendukung kebijakan penghindaran pajak apabila eksekutif juga 

mendapatkan keuntungan. Eksekutif akan menerima kompensasi lebih tinggi 

apabila mampu mencapai tujuan perusahaan seperti meningkatnya kinerja 

perusahaan. Meningkatnya kinerja perusahaan karena adanya upaya 

meminimalisasikan pembayaran pajak perusahaan. Sehingga kompensasi eksekutif 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Mayangsari, 2015).  

Menurut Desai & Dharmapala (2006) dalam Mayangsari (2015) 

kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif dapat menaikkan tingkat 

penghindaran pajak perusahaan yang dipimpin. Oleh karena itu, kompensasi 

eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan 

Gaertner (2014) serta Hanafi (2014) menyatakan kompensasi eksekutif 

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan kompensasi yang 

diberikan kepada eksekutif adalah cara yang efektif untuk mengurangi pembayaran 

pajak dalam perusahaan. 

H3: Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah inventory intensity, kualitas 

audit, dan kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap tax aggressiveness. Objek 

dalam penelitian ini adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode tahun 2013 – 2017. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan sebagai penelitian ini merupakan jenis data 

kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur dengan menggunakan skala numerik. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data 

sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

pengamatan laporan tahunan perusahaan otomotif yang dapat di akses secara resmi 

dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id. Di dalam laporan keuangan 

tahunan tersebut akan diambil data – data tertentu yang akan digunakan dalam 

pengukuran variabel yang akan diteliti.  

3.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan laporan keuangan pada periode tahun 

2013 hingga 2017, pemilihan periode 2013 hingga 2017 dikarenakan untuk meneliti 

perusahaan otomotif dengan tahun terbaru. Model sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling method, dengan kriteria sebagai berikut: 
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1. Perusahaan yang tergolong dalam perusahaan otomotif di Indonesia dan 

mempublikasikan dengan lengkap laporan keuangan selama periode tahun 

2013 sampai tahun 2017 secara berturut – turut. 

2. Semua data yang dibutuhkan dalam perhitungan variabel – variabel pada 

penelitian ini tersedia. 

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

3.4.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang 

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

dalam penelitian ini adalah tax aggressiveness (agresivitas pajak). 

3.4.1.1 Tax Aggressiveness (Agresivitas Pajak) 

 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah tax 

aggressiveness (Y). Pengukuran terkait tax aggressiveness dilakukan dengan 

menggunakan proksi effective tax rates (ETR) yang diharapkan dapat 

mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan 

menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al., 2010). 

ETR = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
 

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain :  

1. Inventory Intensity 
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2. Kualitas Audit 

3. Kompensasi Eksekutif 

3.4.2.1 Inventory Intensity 

Inventory intensiy ratio merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk 

mengevaluasi apakah tingkat persediaan tepat jika dibandingkan dengan volume 

usaha. Rasio ini menggambarkan hubungan antara persediaan barang yang terjual 

dari persediaan yang ada di tangan. Inventory intensity ratio dapat diukur membagi 

harga pokok penjualan dengan rata – rata persediaan (Delgado et al., 2014 dalam 

Putri & Launtania, 2016). 

Inventory Intensity Ratio = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙+𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

2

 

3.4.2.2 Kualitas Audit  

 Pengukuran kualitas audit berdasarkan besar kecilnya ukuran Kantor 

Akuntan Publik yang melakukan audit pada suatu perusahaan (Dewi & Sari, 2015). 

Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal 

terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Karena 

adanya implikasi dari dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan – perusahaan 

mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika 

mereka tahun sebelumnya. Oleh Karena itu, kualitas audit diukur dengan 

menggunakan variable dummy yang bernilai 1 apabila audit laporan keuangan 

dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four yaitu Price Water 

House Cooper–PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernst & Young –
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E&Y, dan bernilai 0 apabila audit laporan keuangan tidak dilakukan oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP) The Big Four (Damayanti & Susanto, 2015).  

3.4.2.3 Kompensasi Eksekutif  

 Kompensasi eksekutif diukur dengan menggunakan total kompensasi kas 

yang diterima oleh eksekutif selama setahun (Hanafi, 2014 dalam Mayangsari, 

2015). Penelitian ini diukur dengan menggunakan total kompensasi yang mencakup 

jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima eksekutif (dewan 

komisaris dan direksi) dibagi dengan jumlah penjualan perusahaan dalam setahun 

(Amstrong et al., 2012 dalam Dewi & Sari, 2015). 

Kompensasi Eksekutif = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑠𝑖 (𝑔𝑎𝑗𝑖,𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠,𝑡𝑢𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 

Tabel 3.1 

Tabel Operasional Variabel 

Variabel Deskripsi 

Variabel 

Pengukuran Skala 

Dependen 

Tax 

Aggressivene

ss 

Pengukuran 

terkait tax 

aggressiveness 

dilakukan 

dengan 

menggunakan 

proksi effective 

tax rates 

(ETR) yang 

diharapkan 

dapat 

mengidentifika

si keagresifan 

perencanaan 

pajak 

perusahaan 

ETR = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
 

 

Rasio 
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yang 

dilakukan 

menggunakan 

perbedaan 

tetap maupun 

perbedaan 

temporer 

(Chen et al. 

2010). 

 

Independen 

Inventory 

Intensity 

Rasio ini 

menggambark

an hubungan 

antara 

persediaan 

barang yang 

terjual dari 

persediaan 

yang ada di 

tangan. 

Inventory 

intensity ratio 

dapat diukur 

membagi 

harga pokok 

penjualan 

dengan rata – 

rata persediaan 

(Delgado et 

al., 2014 

dalam Putri & 

Lautania, 

2016). 

 

Inventory Intensity Ratio = 

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙+𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

2

 

 

Rasio 

Kualitas 

Audit 

Kualitas audit 

diukur dengan 

menggunakan 

variable 

dummy yang 

bernilai 1 

apabila audit 

laporan 

keuangan 

dilakukan oleh 

Laporan keuangan yang diaudit oleh 

big four = 1 

Laporan keuangan yang tidak 

diaudit oleh big four = 0. 

Nomin

al 
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Kantor 

Akuntan 

Publik (KAP) 

The Big Four 

yaitu Price 

Water House 

Cooper–PWC, 

Deloitte 

Touche 

Tohmatsu, 

KPMG, dan 

Ernst & Young 

–E&Y, dan 

bernilai 0 

apabila audit 

laporan 

keuangan tidak 

dilakukan oleh 

Kantor 

Akuntan 

Publik (KAP) 

The Big Four 

(Damayanti & 

Susanto, 

2015).  

 

Kompensasi 

Eksekutif 

Penelitian ini 

diukur dengan 

menggunakan 

total 

kompensasi 

yang 

mencakup 

jumlah gaji, 

bonus, 

tunjangan, dan 

pembayaran 

lain yang 

diterima 

eksekutif 

(dewan 

komisaris dan 

direksi) dibagi 

dengan jumlah 

penjualan 

perusahaan 

Kompensasi Eksekutif = 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑠𝑖 (𝑔𝑎𝑗𝑖,𝑏𝑜𝑛𝑢𝑠,𝑡𝑢𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 

 

Rasio 
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dalam setahun 

(Amstrong et 

al., 2012 

dalam Dewi & 

Sari, 2015). 

Sumber: Diolah oleh penulis, 2018 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

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

metode, yaitu: 

1. Metode Kepustakaan 

Dengan menggunakan metode kepustakaan penulis mengumpulkan 

berbagai informasi dan data yang terkait dengan materi penelitian dengan 

mempelajari berbagai jurnal dan buku. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan dengan melakukan pengumpulan data yang sudah 

tersedia atau terdokumentasi, berupa laporan tahunan Bank yang terdaftar di BEI 

tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 yang dipublikasikan BEI melalui media 

internet yaitu www.idx.co.id. 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deksriptif 

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi dengan 

menampilkan histogram (menggambarkan distribusi frekuensi data) dan beberapa 

hitungan pokok statistik, seperti rata – rata, maksimum, mininum, dan sebagainya 

(Winarno, 2017). Tujuan analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana variabel 
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yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Program Eviews 

digunakan untuk melakukan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, metode 

analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu data yang dianalisis 

dan diolah dalam bentuk angka-angka matematis. 

3.6.2 Analisis Persamaan Regresi  

 Model regresi berganda merupakan model regresi dengan lebih dari satu 

variabel penjelas (Gujarati, 2006). Disebut berganda karena banyaknya faktor 

(variabel) yang mungkin mempengaruhi variabel tak bebas. Analisis regresi 

berganda merupakan analisis regresi bersyarat, dimana syaratnya adalah bahwa 

nilai-nilai variabel penjelas telah ditetapkan sebelumnya atau tertentu, dan kita 

memperoleh nilai rata-rata dari Y untuk nilai variabel-variabel X yang tertentu 

(Gujarati, 2006). Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk 

melihat seberapa besar pengaruhi, variabel independen terhadap variabel dependen. 

Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial. Model yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah: 

𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡= 𝛽0 + 𝛽1INVINT𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑄𝑈𝐴𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐶𝑂𝑀𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑡 + 𝜀 

Keterangan: 

ETR  = Tax Aggressiveness yang diukur dengan Effective Tax Rate 

𝛽0  = Konstanta 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 = Koefisien regresi 

𝐼𝑁𝑉𝐼𝑁𝑇𝑖,𝑡 = Inventory Intensity 

𝑄𝑈𝐴𝐷𝑖,𝑡 = Kualitas Audit  

𝐶𝑂𝑀𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑡 = Kompensasi Eksekutif 
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𝜀  = Error 

 

3.6.3 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (berdasar waktu) dan 

data seksi silang (beberapa variabel) (Winarno, 2017). Data panel diperkenalkan 

oleh Howles pada tahun 1950, merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa 

variabel), dan sekaligus terdiri atas beberapa waktu, sedangkan data pool, 

sebenarnya juga data panel, tetapi setiap data runtut waktu harus dijadikan objek 

atau variabel sendiri dengan terpisah (Winarno, 2017). (Widarjono, 2009) 

mengatakan terdapat tiga uji yang digunakan untuk menentukan Teknik yang paling 

tepat untuk mengestimasi regresi data panel, diantaranya adalah:  

1. Common Effect (OLS) 

Teknik ini dilakukan hanya dengan mengkombinasikan data time series dan 

cross section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat 

perbedaan antar waktu dan individu maka kita dapat menggunakan metode 

ordinary least square (OLS). 

2. Fixed Effect Model (MET) 

Teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy 

untuk menangkap adanya perbedaan intercept. Fixed Effect didasarkan pada adanya 

perbedaan intercept antara individu namun sama antar waktu. 

3. Random Effect Model (MER) 

Pada model fixed effect, terdapat konsekuensi mengenai berkurangnya 

derajat kebebasan yang akan mengurangi efisiensi parameter. Hal ini diatasi dengan 
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metode random effect/variabel gangguan, dimana model akan mengestimasi data 

panel yang variabel gangguannya mungkin saling berhubungan antar waktu dan 

individu. 

Menurut Nachrowi & Usman (2006) dalam analisis data panel digunakan 

dua uji, yaitu :  

1. Uji Chow  

Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan keputusan 

atas hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik 

log likelihood ratio (uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan (Widarjono, 2009):  

Ho = Menggunakan model Common Effect  

Ha = Menggunakan model Fixed Effect  

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai Effective Tax Rates pada cross 

section Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai Effective Tax Rates pada 

cross section Chi Square < 0,05.Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa Ho ditolak 

maka model fixed effect lebih baik dari pada common effect.  

2. Uji Hausman  

Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui 

perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu 

diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis yang digunakan 

oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah:  

Ho = Menggunakan model Random Effect  
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Ha = Menggunakan model Fixed Effect  

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai Effective Tax Rates pada Cross 

Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai Effective Tax Rates pada 

Cross Section Random < 0,05.Maka dapat diambil kesimpulan, jika Ho ditolak 

maka model fixed effect lebih baik daripada random effect, begitu juga sebaliknya. 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan 

ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang 

mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisidas dan uji 

autokorelasi. 

3.6.4.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan 

memiliki distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistik parametrik. 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu melalui Histogram 

Residual dan uji Jarque-Bera (Widarjono, 2009). Uji normalitas di dalam penelitian 

ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, dimana hipotesis yang akan diuji yaitu 

(Winarno, 2017):  

- Ho = Nilai uji berdistribusi normal  

- Ha = Nilai uji tidak berdistribusi normal  

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:  
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- Ho diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05  

- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05 

3.6.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana variabel gangguan (error terms) 

mempunyai rata-rata yang tidak nol atau mempunyai varian yang tidak konstan atau 

variabel gangguan saling berhubungan antara satu observasi dengan observasi lain. 

Apabila varian dari variabel gangguan adalah konstan maka hal ini disebut 

homoskedastisitas (Widarjono, 2009). 

Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka tidak terjadi heteroskesdastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan uji grafik plot dan uji statistik. Uji statistik Glejser dipilih karena 

lebih dapat menjamin keakuratan hasil dibandingkan dengan uji grafik plot yang 

dapat menimbulkan bias. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel 

bebas terhadap nilai absolute residualnya (Gujarati, 2006). Interpretasi 

heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat signifikansi Effective Tax Rates 

terhadap nilai absolute residual. Gangguan heteroskedastisitas terjadi jika terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Effective Tax Rates terhadap absolute residualnya. 

Apabila tingkat probabilitas signifikansi Effective Tax Rates < 0.05, maka dapat 

dikatakan mengandung heteroskedastisitas. 

3.6.4.3 Uji Multikolinieritas  

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan linier 

antarvariabel independen dalam suatu regresi. Untuk mendeteksi masalah 
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multikolinearitas dalam model regresi adalah salah satunya dengan menguji 

koefisien korelasi antar variabel independen (Winarno, 2017). Indikator terjadinya 

multikolinearitas (Gujarati, 2006) yaitu:  

1. 𝑅2 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan  

Nilai koefisien determinasi (𝑅2) merupakan nilai yang menjelaskan 

seberapa kuat variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independen 

cenderung tinggi, namun hanya sedikit variabel independen yang signifikan. 

2. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variael penjelas  

Dengan melakukan analisa correlation matrix dapat diketahui hubungan 

antara dua atau lebih variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi 

satu variabel independen lain. (Winarno, 2017) menyatakan jika hasil analisa 

correlation matrix antar variabel yang memiliki korelasi sebesar 0.8, maka model 

tersebut mengandung unsur multikolinearitas. Jika korelasi yang dihasilkan 

dibawah 0.8, maka model tersebut lolos uji multikolinearitas. 

3.6.4.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat 

runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh 

data pada masa sebelumnya. Tetapi tetap adanya kemungkinan bahwa autokorelasi 

juga akan dijumpai pada data cross section (Winarno, 2017). 
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Winarno (2017) menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara untuk 

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

Hipotesis yang dibangun pada uji durbin-watson adalah:  

Ho: tidak ada autokorelasi  

Ha: ada autokorelasi  

Kriteria pengujian yang dilakukan Winarno (2017) dalam membangun hipotesis 

diatas yaitu:  

Ho diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≥ D-W ≤ 2.46  

Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≤ D-W ≥ 2.46 

3.7 Uji Determinasi (𝑹𝟐) 

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted 𝑅2 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen. Nilai Adjusted 𝑅2 akan selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin 

mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk 

menjelaskan pengaruhnya kepada variabel denpenden. Adjusted 𝑅2 menyatakan 

proporsi atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh 

sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2017). 

3.8 Uji Hipotesis 

3.8.1 Uji Statistik t 

 Widarjono (2009) menjelaskan, uji t merupakan suatu prosedur yang hasil 

sampel dapat digunakan untuk memverifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis 
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nol (Ho). Dimana variabel independennya adalah inventory intensity, kualitas audit, 

dan kompensasi eksekutif. Sedangkan variabel dependennya adalah tax 

aggressiveness. Untuk pengujian yang ditetapkan adalah sebesar 5% dimana 

kriteria probability akan dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 

2006): 

- Jika probability ≤ 𝛽 maka berpengaruh  

- Jika probability ≥ 𝛽 maka tidak berpengaruh 

- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif  

- Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan otomotif yang terdaftar dan 

telah go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013 – 2017. Dalam 

penelitian ini, pemilihan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling 

dengan kriteria yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan metode 

purposive sampling, maka observasi penelitian ini berjumlah 65 observasi. Berikut 

merupakan tabel yang menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan otomotif yang telah terdaftar di BEI dari tahun 2013 - 2017 13 

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian 13 

Jumlah observasi (5 tahun) 65 

Outliers (13) 

Total observasi dalam penelitian 52 

Sumber: Data diolah penulis, 2018 

4.2 Statistik Deskriptif 

 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

atas variabel – variabel independen dan kontrol yang diuji dalam penelitian ini 

dengan menunjukkan besarnya nilai rata – rata (mean), nilai tengah (median), 
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nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi, serta jumlah (sum) dari 

setiap variabel yang diuji. Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian dengan 

menggunakkan Eviews10 yang memiliki model dengan jumlah observasi 

sebanyak 52 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 

1. Variabel dependen dalam penelitian ini berdasarkan tabel 4.2 adalah Tax 

Aggressiveness (ETR).  Tax Aggressiveness memiliki  nilai rata – rata (mean) 

sebesar 0,229341 dan median sebesar 0,249865. Hasil ini menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata (mean) lebih rendah daripada nilai median yang berarti bahwa rata-

rata perusahaan otomotif memiliki tax aggressiveness yang kecil. Kemudian, 

standar deviasi untuk variabel tax aggressiveness adalah sebesar 0,132005. Hasil 

ini menunjukkan bahwa standar deviasi lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata 

(mean) yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini memiliki sebaran 

 ETR INVINT QUAD COMPEX 

Mean 0,229341 8,257136 0,615385 0,015002 

Median 0,249865 8,113392 1,000000 0,007247 

Maximum 0,578484 33,71958 1,000000 0,086522 

Minimum -0,257038 0,468272 0,000000 0,000669 

Std. Dev. 0,132005 5,254253 0,491251 0,017962 

Skewness -0,864486 2,411497 -0,474342 2,408451 

Kurtosis 6,497262 12,36561 1,2250000 8,292920 

 

Jarque-Bera 32,97708 240,4477 8,776354 110,9714 

Probability 0,000000 0,000000 0,012423 0,000000 

 

Sum 11,925708 429,3711 32,00000 0,780079 

Sum Sq. Dev. 0,888695 1407,966 12,30769 0,016454 

 

Observations 52 52 52 52 
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variabel yang kecil (pergerakan naik/turunnya kecil). Probability Jarque-Bera 

sebesar 32,97708 atau lebih besar daripada 0,05 maka berdistribusi normal. 

Berdasarkan tabel 4.2, nilai maksimum sebesar 0,578484 yang terdapat 

pada perusahaan Gajah Tunggal Tbk (GJTL) pada tahun 2017. Kemudian untuk 

nilai minimum sebesar -0,257038 terdapat pada perusahaan Multi Prima 

Sejahtera Tbk (LPIN) pada tahun 2016. Nilai maksimum menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki deteksi tax aggressiveness terbesar dibandingkan 

dengan perusahaan – perusahaan lainnya selama periode penilitian, sedangkan 

nilai minimum menunjukan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi tax 

aggressiveness terkecil dibandingkan perusahaan lainya selama periode 

penelitian. 

2. Variabel independen dalam penelitian ini berdasarkan tabel 4.2 berjumlah tiga, 

yaitu: 

a. Inventory Intensity (INVINT) 

Inventory Intensity memiliki nilai rata – rata (mean) sebesar 8,257136 dan 

median sebesar 8,113392. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata – rata (mean) 

lebih tinggi daripada nilai median yang berarti bahwa rata-rata perusahaan 

otomotif memiliki Inventory Intensity yang besar. Kemudian, standar deviasi 

untuk variabel Inventory Intensity adalah sebesar 5,254253. Hasil ini 

menunjukkan bahwa standar deviasi lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata 

(mean) yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini memiliki sebaran 
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variabel yang kecil (pergerakan naik/turunnya kecil). Probability Jarque-Bera 

sebesar 240,4477 atau lebih besar daripada 0,05 maka berdistribusi normal. 

Berdasarkan tabel diatas, nilai maksimum sebesar 33,71958 yang terdapat 

pada perusahaan Multi Prima Sejahtera Tbk (LPIN) pada tahun 2016. Kemudian 

untuk nilai minimum sebesar 0,468272 terdapat pada perusahaan Prima Alloy 

Steel Unversal Tbk (PRAS) pada tahun 2015. Nilai maksimum menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi Inventory Intensity terbesar 

dibandingkan dengan perusahaan – perusahaan lainnya selama periode 

penilitian, sedangkan nilai minimum menunjukan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki deteksi Inventory Intensity terkecil dibandingkan perusahaan lainya 

selama periode penelitian. 

b. Kualitas Audit (QUAD) 

Kualitas Audit memiliki nilai rata – rata (mean) sebesar 0,615385 dan 

median sebesar 1,000000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) 

lebih rendah daripada nilai median yang berarti bahwa rata – rata perusahaan 

otomotif memiliki kualitas audit yang kecil. Kemudian, standar deviasi untuk 

variabel kualitas audit adalah sebesar 0,491251. Hasil ini menunjukkan bahwa 

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

membuktikan bahwa data di dalam variabel ini memiliki sebaran variabel yang 

kecil (pergerakan naik/turunnya kecil). Probability Jarque-Bera sebesar 

8,776354 atau lebih besar daripada 0,05 maka berdistribusi normal. 
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Berdasarkan tabel diatas, nilai maksimum sebesar 1,000000 yang terdapat 

pada perusahaan Astra International Tbk (ASII), Astra Otoparts Tbk (AUTO), 

Indo Kordsa Tbk (BRAM), Goodyear Indonesia Tbk (GDYR), Gajah Tunggal 

Tbk (GJTL), Indomobil Sukses International Tbk (IMAS), Multistrada Arah 

Sarana Tbk (MASA), dan Selamat Sempurna Tbk (SMSM) pada tahun 2013 – 

2017. Kemudian untuk nilai minimum sebesar 18,93051 terdapat pada 

perusahaan Garuda Metalindo Tbk (BOLT), Indospring Tbk (INDS), Multi 

Prima Sejahtera Tbk (LPIN), Nipress Tbk (NIPS), Prima Alloy Steel Universal 

Tbk (PRAS) pada tahun 2013 – 2017. Nilai maksimum menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki deteksi kualitas audit terbesar dibandingkan 

dengan perusahaan – perusahaan lainnya selama periode penilitian, sedangkan 

nilai minimum menunjukan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi 

kualitas audit terkecil dibandingkan perusahaan lainya selama periode 

penelitian. 

c. Kompensasi Eksekutif (COMPEX) 

Kompensasi Eksekutif memiliki nilai rata – rata (mean) sebesar 0,015002 

dan median sebesar 0,007247. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

(mean) lebih tinggi daripada nilai median yang berarti bahwa rata – rata 

perusahaan otomotif memiliki kompensasi eksekutif yang besar. Kemudian, 

standar deviasi untuk variabel kompensasi eksekutif adalah sebesar 0,017962. 

Hasil ini menunjukkan bahwa standar deviasi lebih tinggi dibandingkan nilai rata 

– rata (mean) yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini memiliki 

sebaran variabel yang besar (pergerakan naik/turunnya besar). Probability 
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Jarque-Bera sebesar 110,9714 atau lebih besar daripada 0,05 maka berdistribusi 

normal. 

Berdasarkan tabel diatas, nilai maksimum sebesar 0,086522 yang terdapat 

pada perushaan Gajah Tunggal Tbk (GJTL) pada tahun 2014. Kemudian untuk 

nilai minimum sebesar 0,000669 yang terdapat pada perusahaan Indomobil 

Sukses International Tbk (IMAS) pada tahun pada tahun 2013. Nilai maksimum 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi kompensasi eksekutif 

terbesar dibandingkan dengan perusahaan – perusahaan lainnya selama periode 

penilitian, sedangkan nilai minimum menunjukan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki deteksi kompensasi eksekutif terkecil dibandingkan perusahaan lainya 

selama periode penelitian. 

4.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

 

Penentuan model adalah hal yang paling awal dilakukan dalam penelitian. 

Penentuan model bertujuan untuk memilih model yang akan digunakkan dari tiga 

model yang tersedia.  Model tersebut adalah (1) common effect (2) fixed effect (3) 

random effect. Langkah pertaman penentuan model regresi yaitu menggunakan Uji 

Chow untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan common effect 

atau fixed effect. Kemudian yang kedua dilakukan Uji Hausman untuk memilih 

apakah model fixed effect atau random effect yang akan digunakan. 

4.3.1 Uji Chow 

 

Hasil dari Uji Chow dalam tabel 4.3 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Chow  

Redundant Fixed Effects Tests 

Equation: Untitled 

Tests cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 1,743506 (12,49) 0,0859 

Cross-section Chi-square 23,111465 12 0,0268 

Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi – 

square hasil persamaan model regresi dengan fixed effect adalah 0,0268. Nilai 

tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa 

hasil regresi model menggunakan fixed effect dan dilanjutkan ke Uji Hausman. 

4.3.2 Uji Hausman 

 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data 

panel antara fixed effect dan random effect. Uji Hausman dilakukan pada hasil 

model regresi dengan fixed effect. Hasil uji hausman disajikan pada tabel 4.4 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects – Hausman Test 

Equation: Untitled 

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

Cross-section Random 4,447809 3 0,2170 

Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, diketahui probabilitas Cross-section random 

hasil regresi persamaan dengan random effect sebesar 0,2170. Nilai tersebut lebih 
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besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi 

persamaan dalam penelitian ini menggunakan model random effect. 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

 

Dalam penelitian analisis regresi, agar menenjukan hubungan yang valid 

dan tidak bias, maka diperlukan uji asumsi klasik pada model regresi yang akan 

digunakan. Suatu model dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila 

memenuhi syarat normalitas, tidak bersifat multikolinieritas, homokedastisitas, dan 

tidak bersifat autokorelasi. 

4.4.1 Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian ini. 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residul hasil regresi persamaan 

terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal merupakan 

salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis regresi data panel. Hasil uji 

normalitas disajikan dalam Gambar 4.1 sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Grafik Histogram  

 

Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 
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Berdasarkan Gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa residual hasil regresi telah 

terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas yaitu 

0,072842. Nilai probabilitas tersebut berada diatas 0,05. Sehingga hasilnya adalah 

terima H0 yang artinya data yang akan diteliti telah normal. 

4.4.2 Uji Multikolinearitas 

 

 Uji multikolinearitas menurut Winarno (2017) adalah kondisi adanya 

hubungan linear antar variabel independen karena melibatkan beberapa variabel 

independen, maka multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan regresi 

sederhana yang terdiri atas satu variabel independen dan satu variabel dependen. 

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien korelasi. 

Apabila koefisien antar variabel < 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa antara 

variabel independen tidak ada unsur multikolinieritas (Winarno, 2017). Hasil yang 

didapat dari correlation matrix di atas menunjukkan korelasi antar variabel kurang 

dari 0,8 artinya tidak ada unsur multikolinieritas didalam penelitian ini seperti tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

  ETR INVINT QUAD COMPEX 

ETR 1,000000    

INVINT -0,463429 1,000000   

QUAD -0,184551 0,107224 1,000000  

COMPEX -0,225354 0,300769 -0,130091 1,000000 

Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 
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4.4.3 Uji Autokorelasi 

 

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode 

sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Penelitian ini 

menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila nilai 

DW-stat berada pada kisaran 1.54 - 2.46 (Winarno, 2017). Hasil pengujian 

autokorelasi pada hasil regresi persamaan menunjukkan tidak ditemukan adanya 

masalah autokorelasi. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

R-squared 0,219454 Mean dependent var 0,205032 

Adjusted R-squared 0,170670 S.D. dependent var 0,126332 

S.E. of regresion 0,116104 Sum squared resid 0,647042 

F-statistic 4,498481 Durbin-Watson stat 1,634704 

Prob (F-statistic) 0,007339  

Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.6 menunjukkan nilai DW-stat sebesar 

1,634704 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji autokorelasi ini diterima 

dan terbebas dari masalah autokorelasi karena berada pada batas 1,54 – 2,46. 

4.4.4 Uji Heterokedastisitas 

 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan 

dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan 

dari suatu observasi. Hasil uji heterokedastisitas disajikan pada tabel 4.7 dibawah 

ini: 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

INVINT 0,000580 0,000356 1,636088 0,1105 

QUAD -0,015594 0,010996 -1,418176 0,1626 

COMPEX 0,000655 0,080192 0,008166 0,9935 

C 0,019343 0,010696 1,808394 0,0768 
Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 

Hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa probabilitas 

koefisien masing – masing variabel independen lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 dari uji heterokedastisitas ini diterima atau lolos. Dengan 

demikian, penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.5 Analisis Hasil Penelitian 

 

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. 

Terdiri 13 perusahaan dengan data penelitian selama 5 (lima) tahun, setiap tahunnya 

data yang digunakan merupakan data tahunan. Sehingga terdapat 65 data, namun 

setelah dilakukan outlier pada data penelitian maka data yang digunakan sebanyak 

52 data. Persamaan model penelitian sebagai berikut: 

𝑬𝑻𝑹𝒊,𝒕= 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝐈𝐍𝐕𝐈𝐍𝐓𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑸𝑼𝑨𝑫𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑴𝑷𝑬𝑿𝒊,𝒕 + 𝜺 

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: 
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Tabel 4.8  

Hasil Regresi Persamaan 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

INVINT -0,010096 0,003382 -2,984806 0,0045 

QUAD -0,040746 0,033251 -1,225382 0,2264 

COMPEX -0,762428 0,974310 -0,782531 0,4377 

C 0,347526 0,036952 9,404674 0,0000 

Effects Specification 

 S.D Rho 

Cross-section random 0,025986 0,0511 

Idiosyncratic random 0,112003 0,9489 

Weighted Statictics 

R-squared 0,219454 Mean depenent var 0,205032 

Adjusted R-squared 0,170670 S.D dependent var 0,126332 

S.E. of regression 0,116104 Sum squared resid 0,647042 

F-statistic 4,498481 Durbin-Watson stat 1,634704 

Prob(F-statistic) 0,007339  
Sumber: Output Eviews Diolah (2018) 

 Dari hasil regresi diatas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data 

panel sebagai berikut: 

𝑬𝑻𝑹𝒊,𝒕= 0,347526 - 0,010096𝐈𝐍𝐕𝐈𝐍𝐓𝒊,𝒕 - 0,040746𝑸𝑼𝑨𝑫𝒊,𝒕 - 

0,762428𝑪𝑶𝑴𝑷𝑬𝑿𝒊,𝒕 + 𝜺 

Sehingga dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut: 

1. Apabila inventory intensity (INVINT), kualitas audit (QUAD), dan kompensasi 

eksekutif (COMPEX) diasumsikan konstan, maka effective tax rate yang 

dihasilkan sebesar 0,347526. 

2. Koefisien regresi untuk inventory intensity (INVINT) sebesar -0,010096. Hal ini 

menunjukkan bahwa effective tax rate (ETR) akan mengalami pengurangan tarif 

pajak sebesar -0,010096 atau satuan untuk peningkatan satu satuan tingkat 
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inventory intensity dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain 

adalah konstan. 

3. Koefisien regresi untuk kuallitas audit (QUAD) sebesar -0,040746. Hal ini 

menunjukkan bahwa effective tax rate (ETR) akan mengalami pengurangan tarif 

pajak sebesar -0,040476 satuan untuk setiap peningkatan satu satuan kualitas 

audit dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

4. Koefisien regresi untuk kompensasi eksekutif (COMPEX) sebesar -0,762428. 

Hal ini menunjukkan bahwa effective tax rate (ETR) akan mengalami 

pengurangan tarif pajak sebesar -0,762428 satuan untuk setiap peningkatan satu 

satuan tingkat kompensasi eksekutif dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi 

variabel lain adalah konstan. 

4.6 Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

 

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. Pada analisis regresi hal tersebut dapat dilihat pada nilai 

koefisien deteminasi (adjusted Rsquare). Nilai adjusted R-square yang baik jika 

mendekati 1 yang artinya model penelitian telah menjelaskan variabel dependen 

penelitian dalam tingkat 100% sehingga faktor lain di luar model penelitian tidak 

mempengaruhi variable dependen (Winarno, 2017).  

 Dari hasil penelitan dalam tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai adjusted 

Rsquare adalah sebesar 0,170670. Berarti variabel bebas dalam penelitian ini 
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mampu menjelaskan variabel tax aggressiveness sebesar 17,0670% di mana 

selebihnya yaitu 82,933% dijelaskan oleh faktor – faktor lain di luar variabel yang 

diteliti. 

4.7 Pengujian Hipotesis (Uji T) 

 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh 

yang ditimbulkan oleh variabel independen dan variabel dependen secara parsial. 

Pengujian ini dlakukan untuk menjawab hipotesis peneliti yang merupakan dugaan 

sementara peneliti. Dengan dilakukannya pengujian ini, maka akan dapat menjawab 

dan menjelaskan perumusan yang diajukan sebelumnya. Kesimpulan yang dapat 

diambil dari uji t berdasarkan tabel 4.8 adalah sebagai ikut: 

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: Inventory Intensity berpengaruh 

positif terhadap Tax Aggressiveness. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada 

tabel 4.8 ditemukan probabilitas inventory intensity sebesar 0,0045 atau lebih kecil 

dari nilai signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel inventory intensity 

menunjukkan nilai -0,010096. Hal tersebut menunjukkan bahwa inventory intensity 

berpengaruh negatif terhadap tax aggressiveness. Sehingga dapat disimpulan 

bahwa H1 ditolak.  

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: Kualitas Audit berpengaruh negatif 

terhadap Tax Aggressiveness. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.8 

ditemukan probabilitas kualitas audit sebesar 0,2264 atau lebih besar dari nilai 

signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel kualitas audit menunjukkan nilai 
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-0,040746. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh 

terhadap tax aggressiveness. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Kompensasi Eksekutif berpengaruh 

positif terhadap Tax Aggressiveness. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada 

tabel 4.8 ditemukan probabilitas kompensasi eksekutif sebesar 0,4377 atau lebih 

besar dari nilai signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel kompensasi 

eksekutif menunjukkan nilai -0,762428. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax aggressiveness. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. 

4.8 Analisis Hasil 

 

4.8.1 Pengaruh Inventory Intensity terhadap Tax Aggressiveness 

 

Pengaruh inventory intensity terhadap tax aggressiveness yang diproksikan 

dengan effective tax rate (ETR) pada tabel 4.8 menunjukkan hasil berpengaruh 

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat 

persediaan yang tinggi akan memiliki effective tax rate (ETR) yang rendah, yang 

berarti perusahaan cenderung membayar pajaknya rendah. Sehingga agresivitas 

pajak pada perusahaan tersebut tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rashid, 

Noor, & Mastuki (2015) dan Hadjidema & Eleftheriou (2016) yang menyatakan 

bahwa  inventory intensity berpengaruh negatif terhadap ETR. Tetapi tidak sejalan 

dengan Ribeiro et al. (2015). Hal ini disebabkan karena inventory intensity bukan 

termasuk dalam tax deductible di dalam sistem perpajakan. Sehingga manajer 

membutuhkan usaha yang lebih untuk mengatur inventory intensity perusahaan agar 
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tingkat beban pajak perusahaan berkurang. Akibatnya, apabila manajer 

menggunakan metode evaluasi persediaan yang kurang efisien maka biaya operasi 

akan meningkat dan mempengaruhi biaya operasi perusahaan. 

4.8.2 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Aggressiveness 

 

 Pengaruh kualitas audit terhadap tax aggressiveness yang diproksikan 

dengan effective tax rate (ETR) pada tabel 4.8 menunjukkan hasil tidak 

berpengaruh. Hal tersebut menunjukkan tingkat kualitas audit yang tinggi maupun 

rendah tidak mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, begitu juga sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Winata (2014) dan Damayanti & Susanti (2015) 

tetapi tidak sejalan dengan penelitian (Kanagaretnam et al., 2016). Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan antara perusahaan yang diaudit oleh 

KAP the big four dengan KAP non big four terhadap terjadinya pajak agresif yang 

dilakukan perusahaan. Karena semua KAP yang mengaudit laporan keuangan 

perusahaan telah berpedoman pada standar peraturan dan standar kualitas mutu 

yang ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan 

Publik (DSPAP IAPI), sehingga tidak memungkinkan KAP non big four melakukan 

audit yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  

4.8.3 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Aggressiveness 

 

Pengruh kompensasi eksekutif terhadap tax aggressiveness yang 

diproksikan dengan effective tax rate (ETR) pada tabel 4.8 menunjukkan hasil tidak 

berpengaruh. Hasil ini menunjukkan tinggi rendanya tingkat kompensasi di suatu 

perusahaan, tidak mempengaruhi tinggi rendahnya tindakan agresivitas pajak. Hasil 
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penelitian ini sejalan dengan penelitian G. A. P. Dewi & Sari (2015) tetapi tidak 

sejalan dengan (Armstrong et al., 2012). Hal ini disebabkan sistem kompensasi 

tanpa basis saham yang berlaku pada perusahaan – perusahaan di Indonesia kurang 

efektif dalam memotivasi manajer melakukan agresivitas pajak. Karena dengan 

kompensasi basis saham akan membuat manajer mempunyai rasa memiliki 

terhadap perusahaannya. 

4.9 Implikasi Manajerial 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, hasil analisis dan penjelasan mengenai 

inventory intensity (INVINT), kualitas audit (QUAD), dan kompensasi eksekutif 

(COMPEX) terhadap tax aggressiveness yang diukur dari hasil regresi dengan 

proksi effective tax rate (ETR). Sehingga, terdapat beberapa hal yang dijadikan 

pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak pemerintah dan pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengetahui pengaruh inventory intensity (INVINT), kualitas 

audit (QUAD), dan kompensasi eksekutif (COMPEX) terhadap tax aggressiveness 

(ETR) yang termasuk dalam perusahaan manufaktur sub sektor otomotif & 

komponen di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

Hasil penelitian diatas menyatakan bahwa inventory intensity berpengaruh 

negatif terhadap tax aggressiveness yang diproksikan dengan effective tax rate 

(ETR). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat 

persediaan yang tinggi akan memiliki effective tax rate (ETR) yang rendah, yang 

berarti perusahaan cenderung membayar pajaknya rendah. Sehingga agresivitas 

pajak pada perusahaan tersebut tinggi. Maka dari itu, pihak manajemen perusahaan 
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otomotif membutuhkan usaha lebih untuk mengatur inventory intensity menjadi 

tinggi untuk mengurangi tingkat beban pajak perusahaan.  

Hasil penelitian untuk kualitas audit dinyatakan tidak berpengaruh terhadap 

tax aggressiveness yang diproksikan dengan effective tax rate (ETR). Hal ini 

menjelaskan KAP big four maupun non big four tidak mempengaruhi besar 

kecilnya nilai ETR pada perusahaan, dikarenakan seluruh KAP big four maupun 

non big four yang mengaudit perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI telah 

memenuhi standar peraturan dan standar kualitas mutu yang ditetapkan oleh 

DSPAP IAPI.  

Selain itu, hasil penelitian untuk kompensasi eksekutif dinyatakan tidak 

berpengaruhnya terhadap tax aggressiveness yang diproksikan dengan effective tax 

rate (ETR). Hal ini menjelaskan tinggi rendahnya kompensasi eksekutif yang 

diberikan kepada pihak manajemen di perusahaan, tidak mempengaruhi besar 

kecilnya nilai ETR. Hal ini dikarenakan kompensasi tanpa basis saham pada 

perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI kurang efektif dalam memotivasi 

manajer melakukan agresivitas pajak. Dengan adanya kompensasi basis saham, 

manajer akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaannya karena merasa 

memiliki perusahaan tersebut.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Variabel inventory intensity (INVINT) berpengaruh negatif terhadap tax 

aggressiveness (ETR). 

2. Variabel kualitas audit (QUAD) tidak berpengaruh terhadap tax 

aggressiveness (ETR). 

3. Variabel kompensasi eksekutif (COMPEX) tidak berpengaruh terhadap tax 

aggressiveness (ETR). 

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

 

1. Penelitian ini hanya menggunakkan perusahaan otomotif yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 – 2017. Diharapkan pada 

penelitian berikutnya menggunakkan semua perusahaan yang terdapat pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Penelitian ini hanya menggunakkan tiga variabel yaitu inventory intensity, 

kualitas audit, dan kompensasi eksekutif. Diharapkan penelitian berikutnya 

menambahkan variabel karakteristik perusahaan seperti profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan, capital intensity. Dan menambahkan variabel 
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kompensasi opsi saham agar penelitian mampu mewakili dan menjelaskan 

pengaruhnya terhadap tax aggressiveness. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan pengukuran variabel dummy untuk 

kualitas audit. Diharapkan penelitian ini menggunakkan pengukuran lain 

untuk mengukur kualitas audit, seperti spesialisasi KAP.  
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 

Daftar Sampel Perusahaan 

No Nama Perusahaan Kode 

1 Astra International Tbk ASII 

2 Astra Otoparts Tbk AUTO 

3 Garuda Metalindo BOLT 

4 Indo Kordsa Tbk BRAM 

5 Goodyear Indonesia Tbk GDYR 

6 Gajah Tunggal Tbk GJTL 

7 Indomobil Sukses International Tbk IMAS 

8 Indospring Tbk INDS 

9 Multi Prima Sejahtera Tbk LPIN 

10 Multistrada Arah Sarana Tbk MASA 

11 Nipress Tbk NIPS 

12 Prima Alloy Steel Universal Tbk PRAS 

13 Selamat Sempuna Tbk SMSM 
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LAMPIRAN 2 

Data Tax Aggressiveness, Inventory Intensity, Kualitas Audit dan Kompensasi 

Eksekutif 

 

Kode Tahun ETR INVINT QUAD COMPEX 

ASII 2013 0,189878 12,33184 1 0,00507 

2014 0,18209 10,66745 1 0,005454 

2015 0,204636 8,80566 1 0,0055 

2016 0,177549 8,788626 1 0,005495 

2017 0,206569 9,225294 1 0,005824 

AUTO 2013 0,173989 9,494849 1 0,004606 

2014 0,136858 9,695188 1 0,003723 

2015 0,255757 9,404048 1 0,004333 

2016 0,255023 10,03506 1 0,004295 

2017 0,230576 8,74002 1 0,005166 

BOLT 2013 0,25641 0,598943 0 0,06499 

2014 0,283819 3,919368 0 0,01484 

2015 0,265181 3,228399 0 0,017124 

2016 0,263744 1,365115 0 0,022469 

2017 0,262933 1,282972 0 0,007682 

BRAM 2013 0,339741 4,618092 1 0,002954 

2014 0,27118 5,104691 1 0,002846 

2015 0,312331 5,194268 1 0,00425 

2016 0,281531 4,559459 1 0,00401 

2017 0,278887 5,01106 1 0,004603 

GDYR 2013 0,343975 6,517258 1 0,006415 

2014 0,416985 4,579218 1 0,007115 

2015 1,073626 6,941976 1 0,008244 

2016 0,354847 7,791684 1 0,010102 

2017 -2,36258 7,639465 1 0,009384 

GJTL 2013 0,27718 11,32286 1 0,006802 

2014 0,315158 5,225033 1 0,086522 

2015 -0,05587 6,867342 1 0,02154 

2016 0,241403 6,629078 1 0,022527 

2017 0,578484 7,441767 1 0,019724 

IMAS 2013 0,043017 3,985784 1 0,000669 

2014 4,552025 9,357138 1 0,000726 

2015 1,122687 5,546514 1 0,000724 

2016 -0,26297 6,594412 1 0,00097 

2017 1,546927 4,88489 1 0,00113 

INDS 2013 0,200301 7,263149 0 0,007022 
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2014 0,238049 8,482436 0 0,007378 

2015 0,532239 7,396177 0 0,008744 

2016 0,175985 6,922955 0 0,00991 

2017 0,291263 9,230991 0 0,008582 

LPIN 2013 0,336639 20,91052 0 0,056775 

2014 -0,62713 17,44912 0 0,063614 

2015 -0,02816 18,03966 0 0,060877 

2016 -0,25704 33,71958 0 0,056501 

2017 0,016254 8,563665 0 0,019035 

MASA 2013 -1,62116 9,116779 1 0,0139 

2014 0,79074 9,080503 1 0,014836 

2015 -0,00345 8,783584 1 0,017445 

2016 -0,19273 8,431089 1 0,020441 

2017 -0,11129 10,1225 1 0,017231 

NIPS 2013 0,256933 13,98135 0 0,005475 

2014 0,256044 11,13881 0 0,005324 

2015 0,265395 8,713204 0 0,005475 

2016 0,258372 8,4351 0 0,006572 

2017 0,260856 9,382606 0 0,006978 

PRAS 2013 0,165197 4,716669 0 0,025842 

2014 0,244708 5,137294 0 0,018344 

2015 0,239907 0,468272 0 0,004326 

2016 1,677836 3,386283 0 0,040388 

2017 1,805282 4,461363 0 0,063913 

SMSM 2013 0,235159 6,85379 1 0,017052 

2014 0,221164 7,451019 1 0,017055 

2015 0,209708 12,79376 1 0,012017 

2016 0,237031 10,11102 1 0,010076 

2017 0,229311 8,445059 1 0,016624 
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LAMPIRAN 3 

Hasil Analisis Data Pengaruh Inventory Intensity, Kualitas Audit, dan 

Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Aggressiveness  

 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

 

 

 

2. Hasil Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2013 2017

Observations 52

Mean       0.001690

Median   0.011020

Maximum  0.321128

Minimum -0.317646

Std. Dev.   0.114632

Skewness  -0.047627

Kurtosis   4.552060

Jarque-Bera  5.238924

Probability  0.072842 

 ETR INVINT QUAD COMPEX 

Mean 0,229341 8,257136 0,615385 0,015002 

Median 0,249865 8,113392 1,000000 0,007247 

Maximum 0,578484 33,71958 1,000000 0,086522 

Minimum -0,257038 0,468272 0,000000 0,000669 

Std. Dev. 0,132005 5,254253 0,491251 0,017962 

Skewness -0,864486 2,411497 -0,474342 2,408451 

Kurtosis 6,497262 12,36561 1,2250000 8,292920 

 

Jarque-Bera 32,97708 240,4477 8,776354 110,9714 

Probability 0,000000 0,000000 0,012423 0,000000 

 

Sum 11,925708 429,3711 32,00000 0,780079 

Sum Sq. Dev. 0,888695 1407,966 12,30769 0,016454 

 

Observations 52 52 52 52 
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3. Hasil Uji Chow 

 

 

 

4. Hasil Uji Hausman 

 

 

 

5. Hasil Uji Multikolinearitas 

 

  ETR INVINT QUAD COMPEX 

ETR 1,000000    

INVINT -0,463429 1,000000   

QUAD -0,184551 0,107224 1,000000  

COMPEX -0,225354 0,300769 -0,130091 1,000000 

 

6. Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

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

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 1.743506 (12,49) 0.0859
Cross-section Chi-square 23.111465 12 0.0268

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

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

Cross-section random 4.447809 3 0.2170

Weighted Statistics

R-squared 0.219454     Mean dependent var 0.205032
Adjusted R-squared 0.170670     S.D. dependent var 0.126332
S.E. of regression 0.116104     Sum squared resid 0.647042
F-statistic 4.498481     Durbin-Watson stat 1.634704
Prob(F-statistic) 0.007339
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7. Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

8. Hasil Regresi Model Penelitian 

 

 

 

 

Dependent Variable: RES2
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/01/18   Time: 16:15
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 13
Total panel (unbalanced) observations: 52
Swamy and Arora estimator of component variances
White period standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INVINT 0.000580 0.000356 1.626088 0.1105
QUAD -0.015594 0.010996 -1.418176 0.1626

COMPEX 0.000655 0.080192 0.008166 0.9935
C 0.019343 0.010696 1.808394 0.0768

Dependent Variable: ETR
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/01/18   Time: 16:17
Sample: 2013 2017
Periods included: 5
Cross-sections included: 13
Total panel (unbalanced) observations: 52
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INVINT -0.010096 0.003382 -2.984806 0.0045
QUAD -0.040746 0.033251 -1.225382 0.2264

COMPEX -0.762428 0.974310 -0.782531 0.4377
C 0.347526 0.036952 9.404674 0.0000

Effects Specification
S.D.  Rho  

Cross-section random 0.025986 0.0511
Idiosyncratic random 0.112003 0.9489

Weighted Statistics

R-squared 0.219454     Mean dependent var 0.205032
Adjusted R-squared 0.170670     S.D. dependent var 0.126332
S.E. of regression 0.116104     Sum squared resid 0.647042
F-statistic 4.498481     Durbin-Watson stat 1.634704
Prob(F-statistic) 0.007339
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