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  Indonesia Banking School 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh preferensi risiko 

eksekutif dan diversifikasi gender terhadap tax avoidance pada perusahaan target 

pengawasan Direktorat Jendral Pajak tahun 2013-2017. Adapun variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah preferensi risiko eksekutif 

yang diukur dengan risiko perusahaan dan diversifikasi gender yang diukur dengan 

proporsi eksekutif wanita dan variabel dependen tax avoidance diukur dengan 

proksi CETR dan BTD. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive 

sampling dan sampel dalam penelitian ini ada 89 perusahaan dari sektor 

perkebunan, property dan real estate, pertambangan, dan jasa keuangan. Metode 

pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan software 

Eviews 9. Hasilnya preferensi risiko eksekutif dan diversifikasi gender tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance baik dengan proksi CETR maupun 

BTD. 

Kata kunci: Preferensi risiko eksekutif, diversifikasi gender, tax avoidance (CETR 

dan BTD) 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of executive risk preference and gender 

diversity on tax avoidance at the target company supervision of Direktorat Jendral 

Pajak year 2013-2017. The independent variables used in this study were executive 

risk preferences as measured by corporate risk and gender diversity as measured by 

the proportion of female executives and the tax avoidance as dependent variable 

measured by CETR and BTD. Sample selection using purposive sampling method 

and sample in this research there are 89 companies from plantation sector, property 

and real estate, mining, and financial services. The data processing method uses 

multiple linear regression analysis with Eviews 9 software. The result showed that 

executive risk preference and gender diversification have no significant effect on 

tax avoidance either with CETR or BTD as proxy of tax avoidance. 

Keywords: executive risk preference, gender diversity, tax avoidance (CETR and 

BTD) 
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Indonesia Banking School 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melaksanakan 

pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sumber 

pendanaan pembangunan nasional berasal dari sumber pendanaan yang berasal dari 

pajak dan non pajak. Pada kenyataannya berdasarkan gambar 1.1. sumber 

pendanaan pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar yaitu 85,64% 

pada APBNP 2017. Selain itu, pada tahun 2012 menunjukkan kontribusi pajak 

mencapai 73,3%, tahun 2013 sebesar 74,9%, tahun 2014 menjadi sebesar 74,0%, 

dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 82,3% dari pendapatan negara (Direktorat 

Penyusunan Anggaran, 2017). 

 

Gambar 1.1. Proporsi Pendapatan Negara (Sumber: www.kemenkeu.go.id) 
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Angka tax ratio menggambarkan tingkat kepatuhan warga negara untuk 

membayar pajak. Angka ini juga menggambarkan kemampuan administrasi pajak 

untuk mengumpulkan pajak dari Wajib Pajak. Dalam gelaran Rapat Kerja Nasional 

Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rasio pajak 

Indonesia berada di level 11%. Rasio ini merupakan rasio terendah yang ada di 

dunia. Sungguh miris memang mengingat sekitar 70% pendapatan dihasilkan dari 

pajak (Wiratno, 2017). 

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku 

wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang 

akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini 

menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah 

pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi jika 

terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan 

yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak. 

Penghindaran pajak sebenarnya cukup banyak terjadi di Indonesia, 

misalnya kasus penggelapan pajak terbesar yang dilakukan oleh PT Asian Agri Tbk 

yang terbukti oleh Direktorat Jenderal Pajak merugikan negara triliunan rupiah 

sehingga dikenakan sanksi berupa denda yang sangat besar (Dharmasaputra, 2013). 

Selain itu, terdapat pula kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Bumi 

Resources Tbk yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia. 

Bahkan, diduga penghindaran pajak PT Bumi Resources dan anak usahanya yaitu 
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PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia mencapai 2,1 triliun, atas 

kasus tersebut DJP telah menetapkan direktur keuangan PT Bumi Resources dan 

direktur PT Kaltim Prima Coal sebagai tersangka pidana penggelapan pajak (Zulma 

dan Martani, 2017). 

Secara umum dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak merupakan segala 

jenis aktivitas dan transaksi yang dapat berdampak terhadap penurunan kewajiban 

pajak perusahaan (Hanlon dan Heitzmen, 2010). Menurut Prebble dan QC (2012) 

tax avoidance adalah tindakan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan 

kelemahan hukum yang ada untuk mengecilkan pajak terutang (Butje dan Tjondro, 

2014). Sejalan dengan Prebble, Dyreng et al. (2008) menyatakan perusahaan yang 

melakukan tax avoidance tidak selalu salah karena ada banyak ketentuan dalam 

pajak yang mendorong perusahaan untuk mengurangi pajak, ditambah dengan 

adanya batasan hukum yang tidak jelas (grey area) khususnya untuk transaksi yang 

bersifat kompleks.  

Penghindaran pajak juga merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak 

yang bersifat legal (Lawful), oleh karenanya persoalan penghindaran pajak 

merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak 

diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak di inginkan (Rinaldi 

dan Cheisviyanny, 2015). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et al. (2010) untuk menguji 

apakah individu top executive memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak 

perusahaan dengan mengambil sampel sebanyak 908 pimpinan perusahaan yang 
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tercatat di ExecuComp diperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan secara individu 

memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.  

Sesuai dengan hasil penelitian Dyreng et al. (2010) penghindaran pajak 

yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh 

pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil 

keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakater yang berbeda-

beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter risk taker atau risk 

averse yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman dan 

Setiyono, 2012).  

Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat 

risk taker. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif 

cenderung bersifat risk averse. Pemimpin perusahaan yang bersifat risk taker akan 

cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut 

berisiko tinggi (Dewi dan Jati, 2014). Jenis karakter individu eksekutif yang duduk 

dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan risk-taking atau risk-

averse tercermin pada besar-kecilnya risiko perusahaan (corporate risk) yang ada 

(Budiman dan Setiyono, 2012). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012), Dewi 

dan Jati (2014), dan Asri dan Suardana (2016), dari ketiga penelitian tersebut 

hasilnya menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif (risk taker) yang diproksikan 

dengan risiko perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap tax 

avoidance. Jadi semakin eksekutif bersifat risk taker dapat membuat semakin tinggi 
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juga tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Selain itu dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Butje dan Tjondro (2014) hasilnya menunjukkan 

bahwa karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Namun, 

dalam penelitian Novita (2016) hasilnya menunjukkan bahwa karakter eksekutif 

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance walaupun eksekutif dalam perusahaan 

biasanya bersifat risk taker tapi dalam hal perpajakan mereka cenderung lebih 

berhati-hati terhadap peraturan perpajakan yang ada, karena jika penghindaran 

pajak yang dilakukan terungkap maka reputasi perusahaan akan turun dan tidak 

sebanding dengan apa yang didapat perusahaan setelah melakukan penghindaran 

pajak.  

Selain berdasarkan karakter eksekutif yang mempengaruhi top executive 

dalam membuat sebuah keputusan diantaranya adalah diversifikasi gender. Pada 

dasarnya diversifikasi gender dipengaruhi oleh sifat alami yang diyakini melekat 

pada pria dan wanita sebagai individu yang memberikan pengaruh pada 

lingkungannya. Cox Jr. (1991) mengatakan bahwa diversifikasi dalam anggota 

manajemen puncak dapat membawa potensial biaya tambahan ke dalam organisasi, 

seperti konflik interpersonal dan masalah komunikasi. Tetapi, diversifikasi diyakini 

juga dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, seperti lebih luasnya 

perspektif dalam mengambil keputusan, tingginya kreativitas dan inovasi, dan 

suksesnya pemasaran pada berbagai tipe konsumen (Darmadi, 2011). 

Keberadaan wanita dalam jajaran direksi (women on the board of directors) 

diyakini dapat mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.  
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Dalam penelitian Novita (2016) yang menguji pengaruh karakter eksekutif 

dan gender terhadap tax avoidance hasilnya adalah eksekutif pria lebih memiliki 

keberanian dalam melakukan penghindaran pajak dibanding eksekutif wanita. Pada 

penelitian Richardson et.al (2016) yang menguji tentang pengaruh keberadaan 

wanita dalam jajaran direksi terhadap agresivitas pajak, jika dalam komposisi 

direksi di dalamnya ada paling tidak 1 atau lebih direksi wanita hal tersebut dapat 

mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan di Australia. Dalam 

penelitian Amri (2017) diversifikasi gender juga dapat memperkuat pengaruh 

kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak. Diversifikasi gender dalam 

penelitian tersebut menggunakan variabel dummy yaitu 1 jika di dalam anggota 

eksekutif terdapat wanita dan 0 jika di dalam anggota eksekutif tidak terdapat 

wanita. 

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

Richardson et.al, (2016), Novita (2016), dan Amri (2017). Penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk menentukan keputusan perusahaan 

dalam melakukan kegiatan tax avoidance terutama perusahaan-perusahaan yang 

menjadi target pengawasan Direktorat Jendral Pajak. Selain itu bagi perusahaan 

agar lebih memberikan kesempatan bagi wanita untuk dapat menjadi bagian dari 

manajemen puncak perusahaan, karena dengan adanya diversifikasi gender 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi tindakan agresivitas pajak. 

Oleh karena itu kontribusi utama penelitian ini adalah dengan mengukur 

variabel diversifikasi gender sesuai dengan proporsi keberadaan wanita dalam 
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proporsi direksi dan komisaris tidak lagi menggunakan variabel dummy, dan juga 

menggunakan sampel penelitian perusahaan yang menjadi target pengawasan 

Direktorat Jendral Pajak yaitu perusahaan sektor property dan real estate, 

pertambangan, perkebunan, dan jasa keuangan sesuai dengan saran penelitian Asri 

dan Suardana (2015).  

Pada Sektor property dan real estate menurut Direktorat Jenderal Pajak, 

penerimaan pajak dari sektor ini anjlok pada tahun lalu. Penerimaan dari sektor ini 

hanya mencapai Rp 19,7 triliun atau turun 20,43 persen dibanding tahun 2015 yang 

sebesar Rp 24,8 triliun. Penyebabnya bisa diakibatkan oleh pengawasan yang salah 

hingga lesunya permintaan properti. Namun penurunan penerimaan tersebut 

berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak di sektor properti yang justru 

mengalami kenaikan. Ditjen Pajak mencatat wajib pajak di sektor ini mencapai 

13.602 pada tahun lalu atau naik 28,65 persen dibanding tahun sebelumnya yang 

sebanyak 3.016.1 

Pertumbuhan paling impresif terjadi di sektor pertambangan dengan 

realisasi penerimaan Rp 11,78 triliun, tumbuh 70,88% year on year (yoy) dari yang 

tahun sebelumnya hanya naik 4,31% yoy. Walau mengalami pertumbuhan paling 

tinggi, kontribusi sektor pertambangan ke penerimaan pajak hanya 5,17%. 

                                                           
1 Desy Setyowati, “Ditjen Pajak: Kontribusi 100 Wajib Pajak Besar Sektor Properti Anjlok” 

, https://katadata.co.id/berita/2017/05/17/ditjen-pajak-penerimaan-pajak-properti-anjlok-20-persen-

tahun-lalu 
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Penyumbang terbesar penerimaan pajak masih tetap berasal dari sektor pengolahan 

dan perdagangan.2 

Untuk sektor perkebunan menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

KPK menemukan sekitar 63 ribu Wajib Pajak di sektor industri sawit bermasalah, 

terkait dengan dugaan penghindaran setoran pajak dan pemungutan yang tak 

optimal dari Direktorat Jenderal Pajak. KPK menyebut Ditjen Pajak sebenarnya 

mengetahui hal itu, namun memiliki keterbatasan untuk mengoptimalkan 

penerimaan negara karena data serta informasi yang minim. Hal itu, demikian KPK, 

menyebabkan kontribusi pajak di sektor sawit sangat minim dan tak sesuai dengan 

perputaran uang di sektor tersebut per harinya. Diketahui, realisasi penerimaan 

pajak di sektor sawit hanya Rp 22,2 triliun pada 2015 namun perputaran uang di 

industri itu diproyeksi mencapai Rp 1,2 triliun per hari.3 

Pada sektor jasa keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat adanya 

pertumbuhan penerimaan pajak industri jasa keuangan dan asuransi hingga akhir 

kuartal III 2017. Berdasarkan data DJP, penerimaan pajak dari sektor jasa keuangan 

sepanjang Januari-September 2017 mencapai Rp 104,8 triliun. Nilai itu tumbuh 2,2 

persen dibandingkan raupan periode yang sama tahun lalu, Rp 102,6 triliun. 

Capaian itu juga setara dengan 13,6 persen dari total penerimaan pajak sembilan 

                                                           
2 Ghina Ghaliya Quddus, “Kejar Dobel Digit Penerimaan Pajak” , 

https://nasional.kontan.co.id/news/kejar-dobel-digit-penerimaan-pajak 

 
3 Anugerah Perkasa, “KPK Temukan 63 Ribu Wajib Pajak Industri Sawit Kemplang Pajak”, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170503174824-12-212023/kpk-temukan-63-ribu-

wajib-pajak-industri-sawit-kemplang-pajak 
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bulan pertama tahun ini yang mencapai Rp 770,7 triliun.4 Sektor jasa keuangan 

tumbuh 13,4 persen juga memiliki andil besar, dengan kontribusi untuk penerimaan 

pajak sebesar 14 persen.5 

 Oleh karena itu, secara spesifik penulis akan menguji pengaruh preferensi 

risiko eksekutif dan diversifikasi gender terhadap tax avoidance dalam perusahaan 

yang menjadi target pengawasan Direktorat Jendral Pajak tahun 2013-2017. 

 

1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

 

Ruang lingkup penelitian memberikan kedalaman penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjelaskan apa yang diteliti dan apa yang tidak diteliti. Ruang 

lingkup penelitian ini mencakup sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel dependen tax avoidance 

dengan variabel independen preferensi risiko eksekutif dan diversifikasi 

gender. Peneliti mengambil variabel-variabel tersebut karena penelitian ini 

mengembangkan penelitian Richardson et al. (2016), Novita (2016) dan 

Amri (2017) dengan menggunakan variabel preferensi risiko eksekutif dan 

diversifikasi gender yang sebelumnya hanya sebagai variabel moderasi 

                                                           
4 Safyra Primadhyta, “Setoran Pajak Jasa Keuangan Mekar Jadi Rp 104,8 T“, 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171013182059-78-248257/setoran-pajak-jasa-

keuangan-mekar-jadi-rp1048-t 

 
5 Vindry Florentin, “Penerimaan Pajak Didominasi dari Industri Pengolahan”, 

https://bisnis.tempo.co/read/1047721/penerimaan-pajak-didominasi-dari-industri-pengolahan 
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dalam penelitian Amri (2017), dan mengganti pengukuran diversifikasi 

gender yang sebelumnya dengan variabel dummy dihitung dengan proporsi 

direksi dan komisaris wanita terhadap keseluruhan eksekutif.  

2. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang menjadi target pengawasan 

Direktorat Jendral Pajak yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017. 

Alasannya adalah saran dari penelitian Asri dan Suardana (2016) untuk 

mengganti sampel perusahaannya dengan perusahaan yang menjadi target 

pengwasan Direktorat Jendral Pajak yaitu perusahaan property dan real 

estate, pertambangan, perkebunan, dan jasa keuangan. 

 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

 

Angka tax ratio menggambarkan tingkat kepatuhan warga negara untuk 

membayar pajak. Angka ini juga menggambarkan kemampuan administrasi pajak 

untuk mengumpulkan pajak dari Wajib Pajak. Dalam gelaran Rapat Kerja Nasional 

Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rasio pajak 

Indonesia berada di level 11%. Rasio ini merupakan rasio terendah yang ada di 

dunia. Sungguh miris memang mengingat sekitar 70% pendapatan dihasilkan dari 

pajak (Winarto, 2017). 

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku 

wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang 
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akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini 

menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah 

pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi jika 

terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan 

yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance dalam perusahaan target pengawasan Direktorat Jendral Pajak 

tahun 2013-2017? 

2. Apakah diversifikasi gender berpengaruh negatif terhadap tax avoidance 

dalam perusahaan target pengawasan Direktorat Jendral Pajak tahun 2013-

2017? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap tax 

avoidance pada perusahaan target pengawasan Direktorat Jendral Pajak 

tahun 2013-2017. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh diversifikasi gender terhadap tax avoidance 

pada perusahaan target pengawasan Direktorat Jendral Pajak tahun 2013-

2017. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

Berikut ini adalah manfaat penelitian, yaitu: 

1. Bagi Pengembang Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru bagi akademisi 

pengaruh preferensi risiko eksekutif dan diversifikasi gender terhadap tax 

avoidance perusahaan target pengawasan Direktorat Jendral Pajak.  

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk 

menentukan keputusan perusahaan dalam melakukan kegiatan tax avoidance 

terutama perusahaan-perusahaan yang menjadi target pengawasan Direktorat 

Jendral Pajak. Selain itu bagi perusahaan agar lebih memberikan kesempatan bagi 

wanita untuk dapat menjadi bagian dari manajemen puncak perusahaan, karena 

dengan adanya diversifikasi gender dapat meningkatkan kinerja dan mengurangi 

tindakan agresivitas pajak. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk membahas 

masalah dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup teori-teori dan peneliti 

terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis serta analisis hasil penelitian 

lainnya.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan secara 

operasional. Menguraikan definisi variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.  

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari pengujian 

tersebut, serta pembahasan dengan analisis yang dikaitkan dengan teori yang 

berlaku.  

BAB V : PENUTUPAN  

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, 

keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya dengan penelitian 

sejenis dan juga implikasi penelitian terhadap praktik yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Teori Agensi 

Teori agensi menyatakan hubungan kontrak antara agen (manajemen suatu 

usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). Agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk 

prinsipal, prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan pada agen 

(Hendriksen dan Breda, 1992). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa 

hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang (pemberi kerja 

atau prinsipal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah 

jasa dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan.  

Eisenhardt (1989) menyatakan teori keagenan dapat memecahkan dua 

masalah yang terjadi terkait hubungan keagenan. Permasalahan hubungan 

keagenan yang pertama muncul saat tujuan dari principal dan agent berbeda serta 

principal mengalami kesulitan dalam mengawasi apa yang dilakukan oleh agent. 

Yang kedua adalah pembagian risiko yang muncul ketika principal dan agent 

mempunyai pandangan yang berlainan pada risiko. Permasalahan disini adalah 

principal dan agent dapat melakukan tindakan yang bertentangan akibat adanya 

preferensi risiko yang berbeda.  

Faktor preferensi risiko eksekutif perusahaan juga dapat memengaruhi 

praktik penghindaran pajak. Low (2006) menyebutkan bahwa setiap individu 

eksekutif memiliki salah satu dari 2 karakter yaitu sebagai pengambil risiko (risk 
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taker) atau penghindar risiko (risk averse). MacCrimmon & Wehrung (1990) 

menjabarkan bahwa eksekutif yang bersifat risk taker merupakan individu yang 

lebih berani dalam mengambil setiap keputusan bisnis. Eksekutif yang memiliki 

karakter risk taker ini lebih berani dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada 

sekalipun peluang tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi. Fokus utama 

eksekutif ini adalah pencapaian hasil atau memaksimalkan nilai perusahaan 

(Carolina et al., 2014). 

Sebaliknya, eksekutif yang bersifat risk averse kurang menyukai risiko, 

sehingga dalam mengambil keputusan bisnis, eksekutif ini akan lebih memilih 

keputusan bisnis yang tidak mengakibatkan risiko besar. Eksekutif yang memiliki 

karakter risk averse ini akan mempertimbangkan setiap peluang yang ada dan 

memilih peluang bisnis yang tidak akan menimbulkan risiko yang tinggi. Fokus 

utama eksekutif ini adalah keamanan (Carolina et al., 2014). 

Hanafi dan Harto (2014) menyatakan bahwa preferensi risiko akan 

berpengaruh dalam pelaksanaan tugas eksekutif. Dampak dari suatu tindakan juga 

akan dianalisis oleh eksekutif dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan terbaik, 

termasuk dalam menentukan keputusan penghindaran pajak perusahaan. Ini 

dikarenakan eksekutif sebagai agent perusahaan memiliki tanggung jawab untuk 

memaksimalkan utilitas para stakeholders (principal) melalui keputusan yang 

diambilnya dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang akan timbul. 

Secara umum eksekutif sebagai principal cenderung bersifat risk taker, 

sementara agent bersifat risk averse sehingga terdapat perbedaan karakteristik 

antara principal dan agent. Eksekutif cendurung menginginkan agent dapat lebih 
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berani dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal keputusan penghindaran 

pajak. Hal ini diinginkan eksekutif agar mempertahankan laba dan cash flow 

perusahaan yang tinggi. Namun, tetap saja principal juga akan mengawasi tindakan 

agent jangan sampai membuat kondisi perusahaan dalam posisi yang dirugikan 

akibat keputusan yang diambil (Novita, 2016). 

 

2.1.2 Teori Sumber Daya Manusia 

Menurut Becker (1974), teori sumber daya manusia merujuk pada peran 

seseorang dilihat dari pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman 

yang dapat digunakan untuk kepentingan organisasi (Terjensen et al., 2009). 

Perbedaan gender dalam sususan direksi dan komisaris perusahaan juga dapat 

mempengaruhi sumber daya manusia yang unik. Sehingga dalam teori sumber daya 

manusia ini dapat memprediksi kinerja dewan akan dipengaruhi keberagaman 

dewan, salah satunya adalah akibat keberagaman gender dalam dewan.  

Basundari dan Arthana (2013) menyatakan bahwa diversitas anggota dewan 

komisaris dan direksi yang semakin besar dapat memberikan alternatif 

penyelesaian masalah yang semakin beragam daripada anggota dewan yang 

homogen. Diversitas dewan direksi juga dapat memberikan karakteristik yang unik 

bagi perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham.  

Basundari dan Arthana (2013) juga mengungkapkan bahwa wanita 

memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan 

lebih teliti dibandingkan pria. Sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru 

dalam mengambil keputusan, sehingga dengan adanya wanita dalam jajaran dewan 
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perusahaan dikatakan dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan 

berisiko lebih rendah. Selain itu, Robbins dan Judge (2008) menyatakan bahwa 

wanita pada umumnya lebih memiliki pemikiran yang mendetail terkait dalam 

analisis pengambilan keputusan. Mereka cenderung menganalisis masalah-masalah 

sebelum membuat suatu keputusan dan mengolah keputusan yang telah dibuat, 

sehingga menghasilkan pertimbangan masalah serta alternatif penyelesaian yang 

lebih seksama (Basundari dan Arthana, 2013). Sehingga semakin adanya 

diversifikasi dalam gender dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak.  

 

2.1.3 Penghindaran Pajak 

Secara umum dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak merupakan segala 

jenis aktivitas dan transaksi yang dapat berdampak terhadap penurunan kewajiban 

pajak perusahaan (Hanlon dan Heitzmen, 2010). Menurut Prebble dan QC (2012) 

tax avoidance adalah tindakan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan 

kelemahan hukum yang ada untuk mengecilkan pajak terutang (Butje dan Tjondro, 

2014). Sejalan dengan Prebble, Dyreng et al. (2008) menyatakan perusahaan yang 

melakukan tax avoidance tidak selalu salah karena ada banyak ketentuan dalam 

pajak yang mendorong perusahaan untuk mengurangi pajak, ditambah dengan 

adanya batasan hukum yang tidak jelas (grey area) khususnya untuk transaksi yang 

bersifat kompleks.  

Penghindaran pajak juga merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak 

yang bersifat legal (Lawful), oleh karenanya persoalan penghindaran pajak 

merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak 
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diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak di inginkan (Rinaldi 

dan Cheisviyanny, 2015). 

Tax avoidance bukan tindakan melanggar hukum, melainkan tindakan 

mengambil keuntungan dari aturan yang ada untuk mengecilkan kewajiban pajak. 

Pokok utama dari tax avoidance adalah mengurangi kewajiban pajak dengan 

menghilangkan konsekuensi ekonomi yang ditujukan kepada setiap individu yang 

telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Sifat tax avoidance yang sah menurut 

hukum membuat perusahaan tidak dapat dijatuhi sanksi langsung, sanksi dapat 

diberikan apabila undang-undang telah secara jelas mengatur batasan-batasan 

dalam tax avoidance (Prebble dan QC, 2012). 

Pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini mengikuti Dyreng et al. 

(2008) dan Budiman dan Setiyono (2012) menggunakan CETR (Cash Effective Tax 

Rate) dengan membagi cash tax paid dengan pretax income. Nilai cash tax paid 

dapat dilihat pada laporan arus kas dari aktivitas operasi. Semakin besar nilai CETR 

mengindikasikan perusahaan tidak melakukan tax avoidance. Selain itu 

pengukuran tax avoidance yang selanjutnya menggunakan proksi BTD (Book Tax 

Gap) seperti pada penelitian Maraya dan Yendrawati (2016). Book tax gap 

merupakan kesenjangan atau perbedaan antara laba komersial yang dilaporkan 

dalam laporan laba rugi menurut peraturan akuntansi dengan laba fiskal atau laba 

yang dilaporkan dalam laporan laba rugi untuk kepentingan perpajakan yang 

disusun berdasarkan peraturan perpajakan negara yang bersangkutan. 
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2.1.4 Preferensi Risiko Eksekutif 

Pimpinan perusahaan (CEO, CFO, dan Top Executive yang lain) sebagai 

individu pengambil kebijakan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Low 

(2006) menyebutkan bahwa setiap individu eksekutif memiliki salah satu dari 2 

karakter yaitu sebagai pengambil risiko (risk taker) atau penghindar risiko (risk 

averse). MacCrimmon & Wehrung (1990) menjabarkan bahwa eksekutif yang 

bersifat risk taker merupakan individu yang lebih berani dalam mengambil setiap 

keputusan bisnis. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker ini lebih berani dalam 

memanfaatkan setiap peluang yang ada sekalipun peluang tersebut memiliki risiko 

yang cukup tinggi. Fokus utama eksekutif ini adalah pencapaian hasil atau 

memaksimalkan nilai perusahaan (Carolina et al., 2014). 

Sebaliknya, eksekutif yang bersifat risk averse kurang menyukai risiko, 

sehingga dalam mengambil keputusan bisnis, eksekutif ini akan lebih memilih 

keputusan bisnis yang tidak mengakibatkan risiko besar. Eksekutif yang memiliki 

karakter risk averse ini akan mempertimbangkan setiap peluang yang ada dan 

memilih peluang bisnis yang tidak akan menimbulkan risiko yang tinggi. Fokus 

utama eksekutif ini adalah keamanan (Carolina et al., 2014). 

Preferensi risiko eksekutif merupakan konsekuensi yang akan dimiliki 

eksekutif sebagai akibat tindakan yang diambilnya. Tindakan eksekutif sebagai 

penentu keputusan akan mempertimbangkan berbagai aspek. Dampak dari tindakan 

tersebut juga dianalisis secara akurat oleh eksekutif supaya keputusan yang diambil 

merupakan keputusan terbaik yang memiliki dampak negatif yang paling kecil 

(Hanafi dan Harto, 2014). 
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Jenis karakter individu eksekutif yang duduk dalam manajemen perusahaan 

apakah mereka merupakan risk taker atau risk averse tercermin pada besar-kecilnya 

risiko perusahaan yang ada. Corporate risk mencerminkan penyimpangan atau 

deviasi standar dari earning baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang 

direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi 

pendapatan perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan 

yang ada. Menurut Paligrova (2010) untuk mengukur risiko perusahaan ini dapat 

dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (Earning Before Income Tax, 

Depreciation, and Amortization) dibagi dengan total aset perusahaan (Budiman dan 

Setiyono, 2012).  

 

2.1.5 Diversifikasi Gender 

Salah satu isu penting yang berkaitan dengan struktur beserta fungsi dewan 

komisaris dan direksi adalah adanya diversitas anggota dewan komisaris dan 

direksi. Diversitas dewan komisaris dan direksi menggambarkan distribusi 

perbedaan antara anggota dewan yang berkaitan dengan karakteristik-karakteristik 

mengenai perbedaan dalam sikap dan opini (Ararat et al., 2010). Van der Walt dan 

Ingley (2003) mendefinisikan diversitas dalam konteks corporate governance 

sebagai komposisi dewan komisaris dan direksi dan kombinasi dari kualitas, 

karakteristik, serta keahlian yang berbeda antara individu anggota dewan dalam 

kaitannya dengan pengambilan keputusan dan proses lainnya dalam dewan 

perusahaan (Basundari dan Arthana, 2013). 
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Kusumastuti dkk. (2007) menyatakan bahwa diversitas anggota dewan 

komisaris dan direksi yang semakin besar dapat memberikan alternatif 

penyelesaian masalah yang semakin beragam daripada anggota dewan yang 

homogen. Selain itu, diversitas dewan direksi memberikan karakteristik yang unik 

bagi perusahaan dan dapat menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham 

(Basundari dan Arthana, 2013). 

Kusumastuti dkk. (2007) juga mengungkapkan bahwa wanita memiliki 

sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih 

teliti dibandingkan pria. Sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru dalam 

mengambil keputusan, sehingga dengan adanya wanita dalam jajaran dewan 

perusahaan dikatakan dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan 

berisiko lebih rendah. Selain itu, Robbins dan Judge (2008) menyatakan bahwa 

wanita pada umumnya lebih memiliki pemikiran yang mendetail terkait dalam 

analisis pengambilan keputusan. Mereka cenderung menganalisis masalah-masalah 

sebelum membuat suatu keputusan dan mengolah keputusan yang telah dibuat, 

sehingga menghasilkan pertimbangan masalah serta alternatif penyelesaian yang 

lebih seksama (Basundari dan Arthana, 2013). 

Pengukuran diversifikasi gender dalam penelitian ini mengembangkan 

penelitian Richardson et al. (2016) dan Amri (2017) yang hanya menggunakan 

variabel dummy yaitu jika terdapat minimal 1 orang eksekutif wanita dalam jajaran 

eksekutif perusahaan bernilai 1 dan jika tidak ada nilainya 0. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini diversifikasi gender diproksikan dengan persentase eksekutif wanita 

dalam dewan komisaris dan direksi perusahaan. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang menguji atau menggunakan tax avoidance sebagai variabel 

dependennya sudah banyak dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Variabel 

dependen tax avoidance tersebut diuji dengan berbagai macam variabel independen 

untuk menguji pengaruh antar keduanya. Berikut ini tabel ringkasan penelitian 

terdahulu mengenai tax avoidance. 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu  

No Penulis Tujuan Variabel Hasil Kesenjangan Penelitian 

1. Amri 

(2017) 

Untuk menguji 

secara empiris 

pengaruh 

kompensasi 

manajemen terhadap 

penghindaran pajak 

dan menguji 

pengaruh moderasi 

diversifikasi gender 

dan preferensi risiko 

eksekutif terhadap 

hubungan antara 

kompensasi 

manajemen dan 

penghindaran pajak 

perusahaan. 

Var dependen: 

Tax avoidance 

 

Var 

independen: 

Kompensasi 

manajemen 

 

Var moderasi: 

Diversifikasi 

gender dan 

preferensi 

risiko eksekutif 

Kompensasi 

manajemen 

berpengaruh 

negatif. 

Tapi akan 

berpengaruh 

positif setelah 

apabila 

diberikan 

kepada dewan 

direksi yang 

memiliki 

diversifikasi 

gender dan 

eksekutif yang 

risk taker. 

(1) Mengukur 

kompensasi 

manajemen dengan 

mempertimbangkan 

jumlah anggota 

direksi dan maupun 

komisaris. 

(2) Pengukuran 

diversifikasi gender 

hanya dummy 

padahal jumlah 

anggota direksi 

wanita dan 

komisaris tiap 

perusahaan beda-

beda. 

(3) Pengukuran 

preferensi risiko 

eksekutif 

selanjutnya dapat 

menggunakan 

kuesioner  
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No. Penulis Tujuan Variabel Hasil Kesenjangan Penelitian 

2. Richardson 

et.al (2016) 

Untuk mengetahui 

hubungan komposisi 

wanita di dalam 

dewan direksi 

terhadap agresivitas 

pajak. 

Var dependen: 

Tax 

aggressiveness 

 

Var 

independen: 

Women on the 

board of 

directors 

Women on the 

board of 

directors 

(gender) 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

agresivitas 

pajak. 

Penelitian ini terbatas 

hanya pada perusahaan di 

Australia. Selanjutnya 

dapat mengembangkan 

penelitian yang sama di 

negara lain dan 

menggunakan variabel 

selain gender. 

3. Novita 

(2016) 

Untuk mengetahui 

pengaruh karakter 

eksekutif dan gender 

terhadap tax 

avoidance 

Var dependen: 

Tax avoidance 

 

Var 

independen: 

Karakter 

eksekutif, 

gender 

Karakter 

eksekutif 

berpengaruh 

negatif 

terhadap tax 

avoidance, 

eksekutif pria 

lebih memiliki 

keberanian 

untuk 

melakukan tax 

avoidance 

dibandingkan 

eksekutif 

wanita. 

(1) Penelitian 

selanjutnya dapat 

menggunakan 

sampel dari industri 

lain selain 

manufaktur. 

(2) Peneliti selanjutnya 

dapat 

menginvestigasi 

perusahaan mana 

yang lebih agresif 

dalam hal pajak 

antara perusahaan 

keluarga atau non 

keluarga. 

(3) Riset ini tidak 

menggunakan 

match samples 
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No. Penulis Tujuan Variabel Hasil Kesenjangan Penelitian 

4. Asri dan 

Suardana 

(2016) 

Untuk menganalisis 

dan membuktikan 

pengaruh proporsi 

komisaris 

independen, 

keberadaan komite 

audit, preferensi 

risiko eksekutif dan 

ukuran perusahaan 

pada penghindaran 

pajak di perusahaan 

manufaktur yang 

listed di BEI tahun 

2011-2013. 

Var dependen: 

Tax avoidance 

 

Var 

Independen: 

Proporsi 

komisari 

independen, 

komite audit, 

preferensi 

risiko 

eksekutif dan 

ukuran 

perusahaan 

  

Keberadaan 

komite audit, 

preferensi 

risiko eksekutif 

dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

pada 

penghindaran 

pajak 

perusahaan. 

1) Memperpanjang 

periode penelitian, 

karena semakin 

panjang periode 

penelitian akan 

lebih valid. 

2) Penelitian 

selanjutnya 

disarankan 

menggunakan 

sektor industri 

yang berbeda 

seperti saat ini 

perusahaan 

property dan real 

estate, 

pertambangan, 

perkebunan dan 

jasa keuangan yang 

menjadi target 

sasaran 

pengawasan ketat 

Direktorat Jendral 

Pajak. 

5. Evertsson 

(2016) 

Mempelajari peran 

CEO, dewan 

direksi, dan KAP 

dalam skema tax 

avoidance 

Var dependen: 

Tax avoidance 

 

Var 

independen: 

Dewan direksi, 

CEO, Standar 

KAP 

Dewan direksi 

dapat 

mempengaruhi/ 

mengontrol 

kegiatan tax 

avoidance, 

semakin baik 

standar audit 

dalam sebuah 

KAP maka 

semakin 

mudah 

terungkap 

praktik tax 

avoidance. 

Penelitian ini 

menggunakan cross 

national analysis, 

selanjutnya dapat lebih 

fokus di suatu negara. 
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No Penulis Tujuan Variabel Hasil Kesenjangan Penelitian 

6. Damayanti 

dan 

Susanto 

(2015) 

Mengetahui pengaruh 

komite audit, kualitas 

audit, kepemilikan 

institusional, risiko 

perusahaan dan ROA 

terhadap tax 

avoidance 

Var dependen: 

Tax avoidance 

 

Var independen : 

Komite audit, 

kualitas audit, 

kepemilikan 

institusional, 

risiko 

perusahaan, dan 

ROA 

ROA dan 

risiko 

perusahaan 

berpengaruh 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 

Menambah variabel lain 

selain variabel yang telah 

diuji oleh penulis. 

7. Butje dan 

Tjondro 

(2014) 

Untuk mengetahui 

pengaruh karakter 

eksekutif dan koneksi 

politik terhadap tax 

avoidance. 

Var dependen: 

Tax avoidance  

 

Var independen: 

-Karakter 

eksekutif 

-Koneksi politik 

Karakter 

eksekutif 

berpengaruh 

negatif 

signifikan. 

Koneksi 

politik 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak. 

(1) Penelitian 

selanjutnya 

disarankan 

menggunakan 

variabel lain yang 

berpengaruh 

tinggi terhadap 

tax avoidance 

(2) Penambahan 

jumlah sampel 

dari masing-

masing sektor 

industri sehingga 

data dan hasil 

penelitian dapat 

digeneralisasi 

lebih dalam. 

8. Carolina et 

al. (2014) 

untuk menguji 

pengaruh karakteristik 

eksekutif terhadap 

aktivitas 

penghindaran pajak 

perusahaan dengan 

menggunakan 

leverage sebagai 

variabel intervening. 

Var dependen: 

Tax avoidance 

Var independen: 

Karakterisitik 

eksekutif 

Var intervening: 

Leverage 

Terdapat 

pengaruh 

karakteristik 

eksekutif 

terhadap 

penghindaran 

pajak 

perusahaan 

dengan 

leverage 

sebagai 

variabel 

intervening. 

Penelitian selanjutnya 

dapat mengkaji 

agresivitas pajak di sektor 

usaha selain manufaktur, 

serta perluasan periode 

penelitian. 
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No Penulis Tujuan Variabel Hasil Kesenjangan 

Penelitian 

9. Dewi dan 

Jati (2014) 

Untuk menguji 

pengaruh karakter 

eksekutif, 

karateristik 

perusahaan, dan 

tata kelola 

perusahaan yang 

baik terhadap tax 

avoidance. 

Var dependen: 

Tax Avoidance 

 

Var Independen: 

Karakter eksekutif, 

karakteristik 

perusahaan, GCG 

Risiko 

perusahaan, 

kualitas audit, dan 

komite audit 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance. 

Menggunakan 

variabel lain yang 

lebih dapat 

mempengaruhi 

penghindaran 

pajak. 

10. Hanafi dan 

Harto 

(2014) 

Untuk menguji 

pengaruh 

kompensasi 

eksekutif, 

kepemilikan 

saham eksekutif, 

dan preferensi 

risiko eksekutif 

terhadap tax 

avoidance. 

Var dependen: 

Tax avoidance 

Var independen: 

- Kompensasi 

eksekutif 

- Kepemilikan 

saham 

eksekutif 

- Preferensi 

risiko 

eksekutif 

Kompensasi 

eksekutif, 

kepemilikan 

saham eksekutif 

dan preferensi 

risiko eksekutif 

memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

penghindaran 

pajak perusahaan. 

Penelitian 

selanjutnya 

disarankan agar 

menggunakan 

sampel seluruh 

perusahaan yang 

terdaftar pada BEI, 

menggunakan 

pengukuran lain 

misalnya 

perhitungan boox 

tax differences, 

GAAP effective tax 

rates, dan tax 

sheltering. Ketiga, 

menambah variabel 

yang lebih mampu 

menggambarkan 

karakteristik 

eksekutif seperti 

usia dan 

pendidikan. 

11. Budinan dan 

Setiyono 

(2012) 

Untuk mengetahui 

pengaruh 

karakteristik 

eksekutif dalam 

perusahaan 

terhadap tax 

avoidance. 

Var dependen:  

Tax Avoidance 

Var independent: 

Karakteristik 

Eksekutif 

Eksekutif yang 

memiliki karakter 

risk taker 

memiliki 

pengaruh yang 

positif terhadap 

penghindaran 

pajak (tax 

avoidance) 

Pengembangan 

penelitian ini dapat 

dilakukan dengan 

mengganti sampel 

perusahaan yang 

digunakan. 
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Sumber: Olahan penulis, 2018 

 

2.2.2 Kerangka Penelitian 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan penulis, 2018 

No. Penulis Tujuan Variabel Hasil Kesenjangan Penelitian 

12. Dyreng et 

al. (2010) 

Untuk mengetahui 

apakah pemimpin 

eksekutif dalam 

perusahaan memiliki 

pengaruh pada 

penghindaran pajak 

yang tidak dapat 

dijelaskan melalui 

karakteristik 

perusahaan. 

Var dependen: 

Tax avoidance 

 

Var independen: 

Executive effect 

Individual 

eksekutif 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance 

Memeriksa apakah 

penghindaran pajak 

menunjukkan sesuatu 

tentang kecenderungan 

eksekutif untuk 

menekankan perilaku lain, 

termasuk perilaku yang 

mungkin bukan yang 

terbaik bagi kepentingan 

perusahaan 

Preferensi Risiko 

Eksekutif 

Diversifikasi 

Gender 

Tax Avoidance 

Variabel Kontrol: 

- Profitabilitas 

- Size 

- Leverage 
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2.3 Pengembagan Hipotesis 

2.3.1 Preferensi Risiko Eksekutif dan Tax Avoidance 

Secara umum eksekutif sebagai principal cenderung bersifat risk taker, 

sementara agent bersifat risk averse sehingga terdapat perbedaan karakteristik 

antara principal dan agent. Eksekutif cendurung menginginkan agent dapat lebih 

berani dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal keputusan penghindaran 

pajak. Hal ini diinginkan eksekutif agar mempertahankan laba dan cash flow 

perusahaan yang tinggi. Namun, tetap saja principal juga akan mengawasi tindakan 

agent jangan sampai membuat kondisi perusahaan dalam posisi yang dirugikan 

akibat keputusan yang diambil (Novita, 2016). 

Faktor preferensi risiko eksekutif perusahaan juga dapat memengaruhi 

praktik penghindaran pajak. Low (2006) menyebutkan bahwa setiap individu 

eksekutif memiliki salah satu dari 2 karakter yaitu sebagai pengambil risiko (risk 

taker) atau penghindar risiko (risk averse). MacCrimmon & Wehrung (1990) 

menjabarkan bahwa eksekutif yang bersifat risk taker merupakan individu yang 

lebih berani dalam mengambil setiap keputusan bisnis. Eksekutif yang memiliki 

karakter risk taker ini lebih berani dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada 

sekalipun peluang tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi. Fokus utama 

eksekutif ini adalah pencapaian hasil atau memaksimalkan nilai perusahaan 

(Carolina et al., 2014). 

Sebaliknya, eksekutif yang bersifat risk averse kurang menyukai risiko, 

sehingga dalam mengambil keputusan bisnis, eksekutif ini akan lebih memilih 

keputusan bisnis yang tidak mengakibatkan risiko besar. Eksekutif yang memiliki 
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karakter risk averse ini akan mempertimbangkan setiap peluang yang ada dan 

memilih peluang bisnis yang tidak akan menimbulkan risiko yang tinggi. Fokus 

utama eksekutif ini adalah keamanan (Carolina et al., 2014). 

Hanafi dan Harto (2014) menyatakan bahwa preferensi risiko akan 

berpengaruh dalam pelaksanaan tugas eksekutif. Dampak dari suatu tindakan juga 

akan dianalisis oleh eksekutif dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan terbaik, 

termasuk dalam menentukan keputusan penghindaran pajak perusahaan. Ini 

dikarenakan eksekutif sebagai agent perusahaan memiliki tanggung jawab untuk 

memaksimalkan utilitas para stakeholders (principal) melalui keputusan yang 

diambilnya dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang akan timbul. 

Asri dan Suardana (2016), Damayanti dan Susanto (2015), Carolina et al., 

(2014), dan Dewi dan Jati (2014), membuktikan bahwa preferensi risiko eksekutif 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Dalam penelitian Butje dan Tjondro (2014), Hanafi dan Harto (2014), dan 

Budiman dan Setiyono (2012), membuktikan bahwa preferensi risiko eksekutif 

berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance yang ditandai dengan 

eksekutif yang memiliki sifat risk taker akan lebih mempengaruhi tax avoidance 

karena lebih berani mengambil risiko. 

Namun, dalam penelitian Novita (2016) hasilnya menunjukkan bahwa 

karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap tax avoidance walaupun eksekutif 

dalam perusahaan biasanya bersifat risk taker tapi dalam hal perpajakan mereka 

cenderung lebih berhati-hati terhadap peraturan perpajakan yang ada, karena jika 

penghindaran pajak yang dilakukan terungkap maka reputasi perusahaan akan turun 
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dan tidak sebanding dengan apa yang didapat perusahaan setelah melakukan 

penghindaran pajak.  

Eksekutif yang memiliki preferensi risk taker memiliki keberanian lebih 

dalam menentukan suatu kebijakan meskipun risikonya tinggi. Namun, risk taker 

dengan keberaniannya juga dituntut untuk menghasilkan cash flow yang lebih 

tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan risiko yang timbul atas 

keberaniannya mengambil suatu tindakan atau keputusan.  

Di antara berbagai keputusan eksekutif, terdapat keputusan penghindaran 

pajak perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan 

mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. 

Implikasi dari kecilnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menaikkan 

cash flow perusahaan. Berdasarkan uraian di atas hipotesis pertama penelitian ini 

adalah : 

H1 : Preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance 

 

2.3.2 Diversifikasi Gender dan Tax Avoidance 

Menurut Becker (1974) Teori sumber daya manusia merujuk pada peran 

seseorang dilihat dari pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman 

yang dapat digunakan untuk kepentingan organisasi (Terjensen et al., 2009). 

Perbedaan gender dalam sususan direksi dan komisaris perusahaan juga dapat 

mempengaruhi sumber daya manusia yang unik. Sehingga dalam teori sumber daya 

manusia ini dapat memprediksi kinerja dewan akan dipengaruhi keberagaman 

dewan, salah satunya adalah akibat keberagaman gender dalam dewan. Van der 
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Walt dan Ingley (2003) mendefinisikan diversitas dalam konteks corporate 

governance sebagai komposisi dewan komisaris dan direksi dan kombinasi dari 

kualitas, karakteristik, serta keahlian yang berbeda antara individu anggota dewan 

dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan dan proses lainnya dalam dewan 

perusahaan (Basundari dan Arthana, 2013). 

Kusumastuti dkk. (2007) juga mengungkapkan bahwa wanita memiliki 

sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih 

teliti dibandingkan pria. Sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru dalam 

mengambil keputusan, sehingga dengan adanya wanita dalam jajaran dewan 

perusahaan dikatakan dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan 

berisiko lebih rendah. 

Richardson et al. (2016) membuktikan bahwa diversifikasi gender yang 

ditandai dengan adanya satu atau lebih anggota wanita dalam jajaran direksi 

perusahaan dapat mengurangi tindakan pajak agresif. Dalam penelitian Novita 

(2016) yang menguji pengaruh karakter eksekutif dan gender terhadap tax 

avoidance hasilnya adalah eksekutif pria lebih memiliki keberanian dalam 

melakukan penghindaran pajak dibanding eksekutif wanita. Namun lain halnya 

dengan penelitian Amri (2017) yang membuktikan bahwa dengan adanya 

diversifikasi gender, hubungan antara kompensasi manajemen dan penghindaran 

pajak semakin kuat. Artinya perusahaan yang setidaknya memiliki satu direksi 

wanita akan semakin melakukan tindakan efisiensi melalui penghindaran pajak. 

Berdasarkan uraian di atas hipotesis kedua penelitian ini adalah: 

H2 : Diversifikasi gender berpengaruh negatif terhadap tax avoidance 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan objek 

penelitian yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan auditan perusahaan 

target pengawasan Direktorat Jendral Pajak yaitu perusahaan sektor property dan 

real estate, pertambangan, perkebunan, dan jasa keuangan periode 2013-2017. 

Sumber data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

 

3.2 Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kausal. Penelitian kausal adalah 

penelitian di mana peneliti ingin untuk menggambarkan penyebab dari satu atau 

lebih masalah (Sekaran dan Bougie, 2009). 

 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan target pengawasan 

Direktorat Jendral Pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-

2017. Alasannya adalah sesuai saran dari penelitian Asri dan Suardana (2016) 

karena perusahaan-perusahaan tersebut memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi 

namun kontribusi untuk pajaknya rendah. Pada Sektor property dan real estate 

menurut Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak dari sektor ini anjlok pada 
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tahun lalu. Penerimaan dari sektor ini hanya mencapai Rp 19,7 triliun atau turun 

20,43 persen dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp 24,8 triliun. Penyebabnya bisa 

diakibatkan oleh pengawasan yang salah hingga lesunya permintaan properti. 

Namun penurunan penerimaan tersebut berbanding terbalik dengan jumlah wajib 

pajak di sektor properti yang justru mengalami kenaikan. Ditjen Pajak mencatat 

wajib pajak di sektor ini mencapai 13.602 pada tahun lalu atau naik 28,65 persen 

dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 3.016.6 

Pertumbuhan paling impresif terjadi di sektor pertambangan dengan 

realisasi penerimaan Rp 11,78 triliun, tumbuh 70,88% year on year (yoy) dari yang 

tahun sebelumnya hanya naik 4,31% yoy. Walau mengalami pertumbuhan paling 

tinggi, kontribusi sektor pertambangan ke penerimaan pajak hanya 5,17%. 

Penyumbang terbesar penerimaan pajak masih tetap berasal dari sektor pengolahan 

dan perdagangan.7 

Untuk sektor perkebunan menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

KPK menemukan sekitar 63 ribu Wajib Pajak di sektor industri sawit bermasalah, 

terkait dengan dugaan penghindaran setoran pajak dan pemungutan yang tak 

optimal dari Direktorat Jenderal Pajak. KPK menyebut Ditjen Pajak sebenarnya 

mengetahui hal itu, namun memiliki keterbatasan untuk mengoptimalkan 

penerimaan negara karena data serta informasi yang minim. Hal itu, demikian KPK, 

                                                           
6 Desy Setyowati, “Ditjen Pajak: Kontribusi 100 Wajib Pajak Besar Sektor Properti Anjlok” 

, https://katadata.co.id/berita/2017/05/17/ditjen-pajak-penerimaan-pajak-properti-anjlok-20-persen-

tahun-lalu 
7 Ghina Ghaliya Quddus, “Kejar Dobel Digit Penerimaan Pajak” , 

https://nasional.kontan.co.id/news/kejar-dobel-digit-penerimaan-pajak 
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menyebabkan kontribusi pajak di sektor sawit sangat minim dan tak sesuai dengan 

perputaran uang di sektor tersebut per harinya. Diketahui, realisasi penerimaan 

pajak di sektor sawit hanya Rp 22,2 triliun pada 2015 namun perputaran uang di 

industri itu diproyeksi mencapai Rp 1,2 triliun per hari.8 

Pada sektor jasa keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat adanya 

pertumbuhan penerimaan pajak industri jasa keuangan dan asuransi hingga akhir 

kuartal III 2017. Berdasarkan data DJP, penerimaan pajak dari sektor jasa keuangan 

sepanjang Januari-September 2017 mencapai Rp 104,8 triliun. Nilai itu tumbuh 2,2 

persen dibandingkan raupan periode yang sama tahun lalu, Rp 102,6 triliun. 

Capaian itu juga setara dengan 13,6 persen dari total penerimaan pajak sembilan 

bulan pertama tahun ini yang mencapai Rp 770,7 triliun.9 Sektor jasa keuangan 

tumbuh 13,4 persen juga memiliki andil besar, dengan kontribusi untuk penerimaan 

pajak sebesar 14 persen.10 

Penentuan sampel akan menggunakan metode purposive sampling atas dasar 

kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
8 Anugerah Perkasa, “KPK Temukan 63 Ribu Wajib Pajak Industri Sawit Kemplang Pajak”, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170503174824-12-212023/kpk-temukan-63-ribu-

wajib-pajak-industri-sawit-kemplang-pajak 

 
9 Safyra Primadhyta, “Setoran Pajak Jasa Keuangan Mekar Jadi Rp 104,8 T“, 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171013182059-78-248257/setoran-pajak-jasa-

keuangan-mekar-jadi-rp1048-t 

 
10 Vindry Florentin, “Penerimaan Pajak Didominasi dari Industri Pengolahan”, 

https://bisnis.tempo.co/read/1047721/penerimaan-pajak-didominasi-dari-industri-pengolahan 
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1. Perusahaan sektor property dan real estate, perkebunan, pertambangan, 

dan jasa keuangan yang menerbitkan laporan tahunan berturut-turut 

selama tahun 2013-2017.  

2. Perusahaan sektor property dan real estate, perkebunan, pertambangan, 

dan jasa keuangan yang menyajikan laporan tahunan secara lengkap 

untuk pengukuran seluruh variabel. 

3. Perusahaan sektor property dan real estate, perkebunan, pertambangan, 

dan jasa keuangan yang tidak mengalami rugi fiskal selama tahun 2013-

2017. 

4. Perusahaan sektor property dan real estate, perkebunan, pertambangan, 

dan jasa keuangan yang menyajikan laporan tahunanya dalam satuan 

mata uang rupiah. 

 

3.4 Variabel dan Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penghindaran pajak (tax avoidance). Secara umum dapat dikatakan bahwa 

penghindaran pajak merupakan segala jenis aktivitas dan transaksi yang dapat 

berdampak terhadap penurunan kewajiban pajak perusahaan (Hanlon dan 

Heitzmen, 2010). Menurut Prebble dan QC (2012) tax avoidance adalah tindakan 

mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan hukum yang ada untuk 

mengecilkan pajak terutang (Butje dan Tjondro, 2014).  
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Pengukuran tax avoidance dalam penelitian ini mengikuti Dyreng et al. 

(2008) dan Budiman dan Setiyono (2012) menggunakan CETR (Cash Effective Tax 

Rate) dengan membagi cash tax paid dengan pretax income. Semakin besar nilai 

CETR mengindikasikan perusahaan tidak melakukan tax avoidance. 

Konsekuensinya adalah arah/nilai koefisiennya akan berkebalikan dengan arah 

expected hypothesis. Selain itu pengukuran tax avoidance yang selanjutnya 

menggunakan proksi BTD (Book Tax Gap) seperti pada penelitian Maraya dan 

Yendrawati (2016).  

𝐶𝐸𝑇𝑅 =  
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

Keterangan: 

CETR = Cash effective tax rate 

Cash tax paid = jumlah beban pajak yang dibayarkan perusahaan 

Pretax income = laba sebelum pajak 

Untuk perhitungan BTD pada penelitian ini mengikuti Maraya dan 

Yendrawati (2016) yaitu selisih dari laba akuntansi dan laba fiskal. Semakin besar 

nilai BTD mengindikasikan perusahaan melakukan tindakan tax avoidance.  

𝐵𝑇𝐷 =  
𝐿𝐴 − 𝑃𝐾𝑃

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
                     

Keterangan: 

BTD = Book tax differences 

LA = Laba menurut akuntansi 

PKP = Penghasilan kena pajak 

Total aset = Total aset perusahaan tahun sebelumnya. 

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif..., Safira Ramadhita, Ak.-Ibs, 2018



37 
 

 
Indonesia Banking School 

3.4.2 Variabel Independen  

3.4.2.1 Preferensi Risiko Eksekutif 

Preferensi risiko eksekutif merupakan konsekuensi yang akan dimiliki 

eksekutif sebagai akibat tindakan yang diambilnya. Tindakan eksekutif sebagai 

penentu keputusan akan mempertimbangkan berbagai aspek. Dampak dari tindakan 

tersebut juga dianalisis secara akurat oleh eksekutif supaya keputusan yang diambil 

merupakan keputusan terbaik yang memiliki dampak negatif yang paling kecil 

(Hanafi dan Harto, 2014). 

Jenis karakter individu eksekutif yang duduk dalam manajemen perusahaan 

apakah mereka merupakan risk taker atau risk averse tercermin pada besar-kecilnya 

risiko perusahaan yang ada. Corporate risk mencerminkan penyimpangan atau 

deviasi standar dari earning baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang 

direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi 

pendapatan perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan 

yang ada. Menurut Paligrova (2010) untuk mengukur risiko perusahaan ini dapat 

dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (Earning Before Income Tax, 

Depreciation, and Amortization) selama 5 tahun terakhir dibagi dengan total aset 

perusahaan (Budiman dan Setiyono, 2012).  

𝑅𝑖𝑠𝑘 =  
√∑ (𝐸 −

1
𝑇

∑ 𝐸)2𝑇
𝑇−1

𝑇
𝑇−1

𝑇 − 1
 

Keterangan: 

E = EBITDA dibagi dengan total aset 

T = Total sampel 
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3.4.2.2 Diversifikasi Gender  

Van der Walt dan Ingley (2003) mendefinisikan diversitas dalam konteks 

corporate governance sebagai komposisi dewan komisaris dan direksi dan 

kombinasi dari kualitas, karakteristik, serta keahlian yang berbeda antara individu 

anggota dewan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan dan proses lainnya 

dalam dewan perusahaan (Basundari dan Arthana, 2013). 

Pengukuran diversifikasi gender dalam penelitian ini mengembangkan 

penelitian Richardson et al. (2016), Novita (2016), dan Amri (2017) yang hanya 

menggunakan variabel dummy yaitu jika terdapat minimal 1 orang eksekutif wanita 

dalam jajaran eksekutif perusahaan bernilai 1 dan jika tidak ada nilainya 0. Oleh 

karena itu, pada penelitian ini diversifikasi gender diproksikan dengan persentase 

eksekutif wanita dalam dewan komisaris dan direksi perusahaan. 

𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑘𝑢𝑡𝑖𝑓 𝑤𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑘𝑢𝑡𝑖𝑓
 

Keterangan: 

Gender = Diversfikasi gender 

Jumlah eksekutif wanita = Total direksi dan komisaris wanita dalam perusahaan 

Total Eksekutif = Total eksekutif dalam perusahaan 

 

3.4.3 Variabel Kontrol 

3.4.3.1 Profitabilitas 

Menurut Kusumawati (2005), profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan 

indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. Menurut Kasmir (2008), Rasio 
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profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan pendapatan investasi (Rinaldi dan Cheisviyanny, 2015). 

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on asset 

(ROA). ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan 

pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

3.4.3.2 Leverage 

Leverage merupakan penggunaan hutang untuk membiayai investasi 

(Sartono, 2013). Berdasarkan Ngadiman dan Puspitasari (2014) leverage 

merupakan penggunaan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek dari 

investor meupun kreditor untuk membiayai operasional dan aktivitas perusahaan 

yang diukur menggunakan debt to equity ratio. Hal yang sama juga diungkapkan 

oleh Zulma (2016) bahwa leverage dapat diukur dengan rasio total liabilitas dengan 

total ekuitas perusahaan. Jadi variabel tersebut dapat diukur dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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3.4.3.3 Ukuran Perusahaan 

Penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaaan sebagai variabel 

kontrol. Ukuran perusahaan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan 

menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau 

total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah 

penjualan (Suwito dan Herawati, 2005). Siegfried menyatakan bahwa semakin 

besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini 

dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang 

dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (Richardson dan 

Lanis, 2007). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak.  

Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui natural logaritma total aktiva, 

karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih 

dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung berkesinambungan antar 

periode (Kurniasih dan Sari, 2013). Sehingga rumus yang digunakan adalah:  

Ukuran Perusahaan = Natural logarithm dari total asset 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Deskripsi Variabel Pengukuran Skala 

Tax Avoidance Segala jenis aktivitas dan 

transaksi yang dapat berdampak 

terhadap penurunan kewajiban 

pajak perusahaan (Hanlon dan 

Heitzmen, 2010). 

𝐶𝐸𝑇𝑅 =  
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

𝐵𝑇𝐷 =  
𝐿𝐴 − 𝑃𝐾𝑃

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

Rasio 

Preferensi Risiko 

Eksekutif 

Preferensi risiko eksekutif 

merupakan konsekuensi yang 

akan dimiliki eksekutif sebagai 

akibat tindakan yang 

diambilnya. 

𝑅𝑖𝑠𝑘 =  √∑ (𝐸 −
1
𝑇

∑ 𝐸)2𝑇
𝑇−1

𝑇
𝑇−1

𝑇 − 1
 

 

Rasio 

Profitabilitas Menurut Kusumawati (2005), 

profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba pada masa 

mendatang dan merupakan 

indikator dari keberhasilan 

operasi perusahaan. 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

Rasio 
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Variabel Deskripsi Variabel Pengukuran Skala 

Size Suatu skala yang dapat 

mengklasifikasikan perusahaan 

menjadi perusahaan besar dan kecil 

menurut berbagai cara seperti total aset 

perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata 

tingkat penjualan, dan jumlah 

penjualan (Machfoedz dalam Suwito 

dan Herawati, 2005). 

Size = ln (total asset) 

 

Rasio 

Leverage Berdasarkan Ngadiman dan Puspitasari 

(2014) leverage merupakan 

penggunaan hutang baik jangka 

panjang maupun jangka pendek dari 

investor meupun kreditor untuk 

membiayai operasional dan aktivitas 

perusahaan yang diukur menggunakan 

debt to equity ratio. 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒

=  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

Rasio 

Sumber : Data diolah Penulis, 2018 

 

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif  

Berdasarkan Winarno (2011), statistik deskriptif memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan 
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distribusi). Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik umum dari sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui 

nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-

masing variabel. 

 

3.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda  

Metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh preferensi risiko 

eksekutif dan diversifikasi gender terhadap tax avoidance dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linear berganda (multiple regression analysis) dengan 

menggunakan software E-views 9. Analisis regresi liner berganda digunakan karena 

menguji pengaruh antara satu variabel dependen terhadap lebih dari satu variabel 

independen. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel. Data 

panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (time 

series) dan seksi silang (cross section) (Winarno, 2011).  

Analisis regresi data panel memiliki tiga macam model, yaitu: Common 

Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. (Winarno, 2011). 

Menurut Widarjono (2013), terdapat dua langkah pengujian yang harus dilakukan 

untuk menentukan model estimasi yang tepat, yaitu:  

 

3.5.2.1 Uji Chow  

Menurut Widarjono (2013), 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, 2013):  
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Ho: Menggunakan model Common Effect  

Ha: Menggunakan model Fixed Effect  

Jika cross section Chi Square < α, maka Ho ditolak. Apabila hasil uji Chow 

menunjukkan cross section Chi Square > α maka model diestimasi dengan 

menggunakan model common effect dengan demikian tidak perlu lagi dilakukan uji 

haussman untuk penentuan pendekatan perlakuan efek yang tepat atas model. 

 

3.5.2.2 Uji Haussman  

Uji haussman dilakukan untuk mengetahui perubahan struktural dalam 

pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara pendekatan jenis fixed 

effect atau random effect (Widarjono, 2009). Hipotesis yang digunakan oleh 

Widarjono (2009) dalam uji haussman:  

Ho: Menggunakan model Random Effect  

Ha: Menggunakan model Fixed Effect  

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada Cross 

Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada Cross 

Section Random < 0,05. 

 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik  

Dalam analisis regresi, ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi untuk memilih 

suatu model. Menurut teorema Gauss-Markov, estimartor linier yang baik memiliki 

sifat BLUE (best linear unbiased estimator). Sifat ini memerlukan kriteria berikut: 

1. Estimator β1 bersifat linier terhadap variabel dependen 
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2. Estimator β1 bersifat tidak bias, berarti nilai rata-rata atau nilai β1 yang 

diharapkan atau E(β1) sama dengan nilai β1 yang sesungguhnya 

3. Estimator β1 memiliki varian yang minimum sehingga disebut efisien. 

Untuk memperoleh hasil pengujian yang baik maka semua data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini harus diuji terlebih dahulu agar tidak melanggar 

asumsi klasik yang ada, dapat memperoleh hasil pengujian hipotesis yang tepat dan 

dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan model regresi yang signifikan 

dan representatif. Asumsi klasik yang duji dalam penelitian ini yaitu: Normalitas, 

Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokolerasi. 

 

3.5.3.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

berganda yang dibentuk dari variabel dependen dan independen mempunyai 

distribusi residual normal atau tidak. Winarno (2011) menyatakan bahwa salah satu 

asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi data residual normal atau mendekati normal. 

Untuk menguji apakah distribusi data residual normal atau tidak dapat dilakukan 

dengan analisa grafik, yaitu dengan melihat histogram dan normal probabilitas plot 

yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 

distribusi kumulatif dari distribusi residual normal.  

1. Jika model regresi memenuhi asumsi normalitas, pada grafik normal plot 

akan terlihat data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal atau pada 

grafik histogramnya menunjukkan distribusi data residual normal.  
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2. Jika model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas, maka pada grafik 

normal plot, data atau titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, sedangkan grafik histogram tidak 

menunjukkan pola distribusi residual normal.  

Menurut Winarno (2011) uji normalitas lainnya yang digunakan adalah uji 

Jarque-Bera, dengan melihat nilai koefisien Jarque-Bera dan probabilitasnya. 

Kedua angka ini bersifat saling mendukung. 

1. Bila nilai J-B tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data berdistribusi 

normal. 

2. Bila probabilitas lebih besar dari 5% (jika menggunakan tingkat signifikansi 

tersebut), maka data berdistribusi normal ( H0 nya adalah data berdistribusi 

normal). 

 

 

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas  

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel 

independen. Dalam Winarno (2011) disebutkan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:  

a. Nilai R2 tinggi, tetapi secara individual variabel individen banyak yang tidak 

signifikan.  

b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antara variabel 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,8), maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolinieritas.  
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3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain 

dalam model regresi (Winarno, 2011). Model regresi yang baik adalah jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda (heteroskedastisitas). 

Heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel 

terikat dengan residualnya. Apabila pola pada grafik ditunjukkan dengan titik-titik 

menyebar secara acak (tanpa pola yang jelas) serta tersebar di atas maupun dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. Dalam uji heterokedastisitas ini, selain 

menggunakan grafik scatterplots, uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan 

dengan menggunakan Uji Glejser, Uji Park, dan Uji White. Jika probabilitas 

signifikan > 0.05, maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.  

 

3.5.3.4 Uji Otokorelasi  

Otokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual 

observasi lainnya. Otokorelasi dapat berbentuk positif dan negatif, Cara yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan 

melakukan uji Durbin – Watson (DW test) yang hanya digunakan untuk 

autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya 

intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara 

variabel independen.  
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Hipotesis yang akan diuji:  

Ho: tidak ada autokorelasi (r = 0)  

Ha: ada autokorelasi (r ≠ 0)  

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan tabel 

Durbin-Watson Test (lihat tabel 3.2) sebagai berikut:  

 

Tabel 3.2 Durbin-Watson Test 

 

Sumber : Winarno (2011) 

 

3.5.4 Analisis Regresi 

Analisis Regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu 

variabel dependen dengan variabel independen. Bila hanya ada satu variabel 

dependen dan satu variabel independen disebut analisis regresi sederhana. Apabila 

terdapat beberapa variabel independen, analisisnya disebut dengan analisis regresi 

berganda (Winarno, 2011). Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen yang terdiri dari, 

preferensi risiko eksekutif, diversifikasi gender terhadap tax avoidance. Maka 

persamaan penelitian ini adalah: 

𝑌𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  

Keterangan : 
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Y = Tax Avoidance (CETR & BTD) 

Β0 = Konstanta 

Β1, β2, β3, β4, β5 = Koefisien masing-masing variabel 

Risk = Preferensi risiko eksekutif 

Gender = Diversifikasi gender 

Profit = Profitabilitas (ROA) 

Size = Ukuran perusahaan 

Lev = rasio hutang (DER) 

Ɛ = error term 

i,t = perusahaan i pada tahun t 

 

3.5.5 Uji F 

Uji statistik F (uji kelayakan model) menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan hipotesis 

H0: Variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen 

H1: Variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.  

2. Menentukan nilai kritis.  

Dalam hal ini, nilai F-kritis akan tergantung pada α (tingkat signifikansi, 

misalnya 5%) dan derajat bebas pembilang (k-1) dan derajat penyebut (n-

k), dimana k adalah jumlah parameter dalam model, n adalah ukuran 

sampel.  

3. Menentukan Nilai Uji 
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4. Membuat Keputusan.  

Tolak H0 jika Fuji > Fkritis atau jika probabilitasnya kurang dari 5%. Terima 

H0 jika Fuji < Fkritis atau jika probabilitas lebih dari 5%.  

 

3.5.6 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (Adjusted R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin besar nilai adjusted R2 semakin 

baik kualitas model, karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara variabel 

dependen dan independen. Misalnya didapatkan nilai adjusted r2 0,85 berarti 

variabel independen tersebut dapat menjelaskan sebesar 85% sedang sisanya 

sebesar 15% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam persamaan 

(Winarno, 2011).  

 

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Uji t 

Uji t adalah uji parsial untuk melihat pengaruh masing-masing variabel 

independent atau bebas (x) berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. Uji t 

dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing 

variabel yang terdapat pada output hasil regresi. Jika nilai probabilitas signifikansi 

t lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen (Gujarati, 2009). Hipotesis dalam bentuk 

pernyataan statistik yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:  
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Ho: β1 ≤ 0, berarti tidak terdapat pengaruh positif variabel preferensi risiko 

eksekutif terhadap tax avoidance.  

Ha: β1 > 0, berarti terdapat pengaruh positif variabel preferensi risiko eksekutif 

terhadap tax avoidance. 

Ho: β2 ≥ 0, berarti tidak terdapat pengaruh negatif variabel diversifikasi gender 

tterhadap tax avoidance.  

Ha: β2 < 0, berarti terdapat pengaruh negatif variabel diversifikasi gender terhadap 

tax avoidance. 

Kriteria penerimaan dan penolakan Ho yaitu:  

1. Jika probabilitas (p-value) > α maka Ho diterima. 

2. Jika probabilitas (p-value) < α maka Ho ditolak. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

perkebunan, property dan real estate, pertambangan, dan jasa keuangan yang 

terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Jumlah sampel final sebanyak 89 perusahaan 

dengan periode pengamatan 5 tahun. Pemilihan sampel ditentukan dengan metode 

purposive sampling dengan kriteria yang telah dijelaskan pada bab 3. Berikut ini 

merupakan tabel yang menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini.  

Tabel 4.1  

Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Populasi Perusahaan sektor property dan real estate, 

perkebunan, pertambangan, dan jasa keuangan yang 

terdaftar di BEI  

191 

Perusahaan yang tidak menyajikan laporan tahunan 

tahun 2013-2017 

(42) 

Perusahaan yang mengalami rugi fiskal tahun 2013-

2017 

(43) 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang 

rupiah 

(17) 

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian 89 perusahaan 

Total observasi (5 tahun) 445 

Outliers (76) 

Total observasi dalam penelitian 369 observasi 

Sumber: Data diolah penulis, 2018 
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Pada tabel 4.1 terdapat outliers sebanyak 76 observasi, namun untuk data 

outliers untuk model 1 dan model 2 berbeda walaupun jumlah observasi sama yaitu 

369 observasi. Sehubungan dengan adanya uji normalitas atas data yang digunakan, 

maka outliers dibuat agar data terdistribusi normal. Outliers didapatkan dengan 

cara melihat grafik di menu residual dalam software Eviews 9. Outliers merupakan 

data yang memiliki karakteristik unik, seperti penyimpangannya jauh dari observasi 

lainnya sehingga harus dikeluarkan dari observasi. 

 

4.2 Analisis dan Pembahasan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan software Eviews 9 untuk menganalisa model 

regresi. Penelitian ini secara umum menggunakan 2 persamaan regresi yaitu 

persamaan regresi dengan variabel dependen tax avoidance yang diproksikan 

dengan CETR dan BTD.  

 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing 

variabel. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan software Eviews 9 didapatkan 

hasil statistik deskriptif seperti pada tabel 4.2 dan 4.3.  
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Tabel 4.2  

Statistik Deskriptif Variabel Depeden CETR 

 CETR RISK GENDER ROA LEV SIZE 

 Mean  0.214099  0.034249  0.153718  0.046203  3.212134  29.48931 

 Median  0.220214  0.016424  0.125000  0.031200  1.519000  29.28071 

 Maximum  0.555022  1.404551  0.800000  0.359300  13.24460  34.65767 

 Minimum  0.000000  0.000844  0.000000 -0.043000  0.010200  23.51598 

 Std. Dev.  0.126671  0.106987  0.139949  0.047673  3.160432  2.173018 

 Skewness  0.185098  11.55075  1.019359  2.665975  0.869071  0.306567 

 Kurtosis  2.642195  146.8061  4.427182  13.22399  2.627884  2.823449 

       

 Jarque-Bera  4.075436  326163.1  95.22075  2044.256  48.57902  6.259203 

 Probability  0.130326  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.043735 

       

 Sum  79.00253  12.63806  56.72184  17.04877  1185.278  10881.55 

 Sum Sq. Dev.  5.904717  4.212170  7.207535  0.836363  3675.706  1737.699 

       

 Observations  369  369  369  369  369  369 

Sumber: Output Eviews, diolah 2018 
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Tabel 4.3  

Statistik Deskriptif Variabel Dependen BTD 

 BTD RISK GENDER ROA LEV SIZE 

 Mean  0.015384  0.023764  0.159388  0.030053  3.353325  29.37910 

 Median  0.001729  0.016424  0.142857  0.023700  1.860000  29.13791 

 Maximum  0.151570  0.210845  0.857143  0.201050  13.24460  34.65767 

 Minimum -0.084789  0.000844  0.000000 -0.088000  0.010200  23.51598 

 Std. Dev.  0.030977  0.026483  0.156226  0.028565  3.175956  2.282504 

 Skewness  1.633600  3.323415  1.261158  1.036132  0.775685  0.270308 

 Kurtosis  6.131147  18.55357  5.245823  7.748436  2.474101  2.626376 

       

 Jarque-Bera  314.8598  4398.695  175.3642  412.6946  41.25603  6.639858 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.036155 

       

 Sum  5.676820  8.768891  58.81435  11.08959  1237.377  10840.89 

 Sum Sq. Dev.  0.353129  0.258099  8.981587  0.300264  3711.903  1917.215 

       

 Observations  369  369  369  369  369  369 

Sumber: Output Eviews, diolah 2018 

 

4.2.1.1 Tax Avoidance (CETR) 

Variabel tax avoidance yang diproksikan dengan CETR merupakan variabel 

dependen pertama dalam penelitian ini, yang diukur dengan cash tax paid dibagi 

dengan pre tax income. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews 9, variabel CETR memiliki nilai rata-rata (mean) 

sebesar 0.214099. Kemudian, median yang merupakan nilai tengah dari nilai data 

yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 

0.220214. Nilai rata-rata yang lebih kecil dari median menunjukkan nilai CETR 

perusahaan cenderung rendah sehingga perusahaan cenderung melakukan 

penghindaran pajak. 
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Nilai maksimum sebesar 0.555022 dimiliki oleh PT Suryamas Dutamakmur 

Tbk (SMDM) tahun 2017 yang artinya bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki 

tingkat penghindaran pajak terendah selama periode penelitian. Nilai minimum 

sebesar 0 dimiliki oleh PT Majapahit Inti Corpora Tbk (AKSI) tahun 2016, PT HD 

Capital Tbk (HADE) tahun 2013-2015, kemudian PT Danasupra Erapacific Tbk 

(DEFI) tahun 2013, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) tahun 2013, PT Bank 

Maybank Indonesia Tbk (BNII) tahun 2013-2017 yang artinya bahwa perusahaan-

perusahaan tersebut diduga memiliki tingkat penghindaran pajak tertinggi selama 

periode penelitian.  

Sedangkan untuk nilai standar deviasi CETR sebesar 0.126671 lebih kecil 

dibandingkan nilai rata-rata (mean) sehingga variabel CETR memiliki sebaran dan 

penyimpangan data yang kecil. Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil 

yang baik dan tidak menyebabkan bias. 

 

4.2.1.2 Tax Avoidance (BTD) 

Variabel tax avoidance yang diproksikan dengan BTD merupakan variabel 

dependen kedua dalam penelitian ini, yang diukur dengan selisih laba akuntansi 

dikurangi laba fiskal dibagi dengan total aset tahun sebelumnya. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, variabel 

BTD memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.015384. Kemudian, median yang 

merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil 

hingga yang terbesar adalah sebesar 0.001729. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari 
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nilai median menujukkan nilai BTD perusahaan cenderung tinggi sehingga 

perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. 

Nilai maksimum sebesar 0.151570 dimiliki oleh PT Panin Sekuritas Tbk 

(PANS) tahun 2014 yang artinya bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki 

tingkat penghindaran pajak tertinggi selama periode penelitian. Nilai minimum 

sebesar -0.084789 dimiliki oleh PT Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk (RBMS) 

tahun 2013 yang artinya bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki tingkat 

penghindaran pajak terendah selama periode penelitian.  

Sedangkan untuk nilai standar deviasi BTD sebesar 0.030977 lebih besar 

dibandingkan nilai rata-rata (mean) berarti BTD memiliki sebaran data yang besar 

dengan kata lain BTD tidak terdistribusi dengan baik. 

 

4.2.1.3 Preferensi Risiko Eksekutif (Risk) 

Variabel preferensi risiko eksekutif merupakan variabel independen 

pertama dalam penelitian ini, yang diukur dengan standar deviasi selama 5 tahun 

terakhir dari EBITDA dibagi dengan total aset. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, variabel Risk memiliki nilai 

rata-rata (mean) sebesar 0.034249 pada model 1 dengan variabel dependen CETR, 

dan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.023764 pada model 2 dengan variabel dependen 

BTD. Kemudian, median yang merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah 

diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 0.016424 pada 

model 1 dan model 2. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari nilai median 
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menunjukkan preferensi risiko eksekutif dalam perusahaan cenderung bersifat risk 

averse. 

Nilai maksimum pada model 1 sebesar 1.404551 dimiliki oleh PT Fortune 

Mate Indonesia Tbk (FMII) tahun 2017 dan nilai maksimum pada model 2 sebesar 

0.210845 pada PT Majapahit Inti Corpora Tbk (AKSI) tahun 2015 yang artinya 

bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki preferensi risiko eksekutif yang risk 

taker selama periode penelitian. Nilai minimum pada model 1 dan model 2 sebesar 

0.000844 dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tahun 2015 artinya bahwa 

perusahaan tersebut diduga memiliki preferensi risiko eksekutif yang risk averse 

selama periode penelitian.  

Nilai standar deviasi model 1 sebesar 0.106987 dan model 2 sebesar 

0.026483 keduanya melebihi nilai rata-rata (mean) berarti memiliki sebaran data 

yang besar dengan kata lain risk tidak terdistribusi dengan baik. 

 

4.2.1.4 Diversifikasi Gender 

Variabel diversifikasi gender merupakan variabel independen kedua dalam 

penelitian ini, yang diukur dengan proporsi eksekutif wanita dalam perusahaan. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software 

Eviews 9, variabel Risk memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.153718 pada 

model 1 dengan variabel dependen CETR, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 

0.159388 pada model 2 dengan variabel dependen BTD. Kemudian, median yang 

merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil 
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hingga yang terbesar adalah sebesar 0.125 pada model 1 dan 0.142857 model 2. 

Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari nilai median menunjukkan dalam proporsi 

wanita dalam perusahaan cenderung tinggi. 

Nilai maksimum pada model 1 sebesar 0.8 dimiliki oleh PT Rista Bintang 

Mahkota Sejati Tbk (RBMS) tahun 2014 dan nilai maksimum pada model 2 sebesar 

0.857143 pada PT Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk (RBMS) tahun 2016 yang 

artinya bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki proporsi eksekutif wanita yang 

tinggi selama periode penelitian. Nilai minimum pada model 1 dan model 2 sebesar 

0, pada model 1 terdapat pada 96 observasi dari 369 observasi dan pada model 2 

terdapat pada 111 observasi, artinya bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diduga 

memiliki proporsi eksekutif wanita yang rendah selama periode penelitian.  

Nilai standar deviasi model 1 sebesar 0.139949 dan model 2 sebesar 

0.156226 keduanya dibawah nilai rata-rata (mean). Sehingga variabel gender 

memiliki sebaran dan penyimpangan data yang kecil. Nilai standar deviasi tersebut 

mengindikasikan hasil yang baik dan tidak menyebabkan bias. 

 

4.2.1.5 Profitabilitas (ROA) 

Variabel profitabilitas merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, 

yang diukur dengan proksi ROA yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software 

Eviews 9, variabel Risk memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.046203 pada 

model 1 dengan variabel dependen CETR, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 
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0.030053 pada model 2 dengan variabel dependen BTD. Kemudian, median yang 

merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil 

hingga yang terbesar adalah sebesar pada 0.031200 model 1 dan 0.023700 model 

2. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari nilai median menunjukkan perusahaan 

cenderung memiliki profitabilitas yang tinggi. 

Nilai maksimum pada model 1 dan model 2 sebesar 13.24460 dimiliki oleh 

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA) tahun 2013 yang artinya 

bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki profitabilitas yang tinggi selama 

periode penelitian. Nilai minimum pada model 1 sebesar -0.043000 dimiliki oleh 

PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) tahun 2017 dan model 2 sebesar -0.088000 

dimiliki oleh PT Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk (RBMS) tahun 2013, artinya 

bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki profitabilitas yang rendah selama 

periode penelitian.  

Nilai standar deviasi model 1 sebesar 0.047673, nilai tersebut lebih dari nilai 

rata-rata (mean), sehingga variabel ROA dalam model 1 memiliki sebaran data 

yang besar dan data tidak terdistribusi dengan baik. Pada model 2 nilai standar 

deviasi sebesar 0.028565 nilai tersebut dibawah nilai rata-rata (mean), sehingga 

variabel ROA dalam model 2 memiliki sebaran dan penyimpangan data yang kecil. 

Nilai standar deviasi tersebut mengindikasikan hasil yang baik dan tidak 

menyebabkan bias. 
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4.2.1.6 Leverage 

Variabel leverage merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, yang 

diukur dengan proksi debt to equity ratio yaitu total liabilities dibagi dengan total 

equity. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

software Eviews 9, variabel Lev memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 3.212134 

pada model 1 dengan variabel dependen CETR, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 

3.353325 pada model 2 dengan variabel dependen BTD. Kemudian, median yang 

merupakan nilai tengah dari nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil 

hingga yang terbesar adalah sebesar pada 1.519000 model 1 dan 1.860000 model 

2. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari nilai median menunjukkan perusahaan 

cenderung memiliki leverage yang tinggi. 

Nilai maksimum pada model 1 sebesar 13.24460 dimiliki oleh PT Fortune 

Mate Indonesia Tbk (FMII) tahun 2016 dan nilai maksimum pada model 2 sebesar 

13.24460 pada PT Panin Sekuritas tahun 2014 yang artinya bahwa perusahaan 

tersebut diduga memiliki leverage yang tinggi selama periode penelitian. Nilai 

minimum pada model 1 dan model 2 sebesar 0.010200 dimiliki oleh PT Danasupra 

Erapacific Tbk (DEFI) tahun 2014 artinya bahwa perusahaan tersebut diduga 

memiliki leverage yang rendah selama periode penelitian.  

Nilai standar deviasi model 1 sebesar 3.160432 dan model 2 sebesar 

3.175956 keduanya dibawah nilai rata-rata (mean). Sehingga variabel leverage 

memiliki sebaran dan penyimpangan data yang kecil. Nilai standar deviasi tersebut 

mengindikasikan hasil yang baik dan tidak menyebabkan bias. 
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4.2.1.7 Ukuran Perusahaan 

Variabel ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol dalam penelitian 

ini, yang diukur dengan logaritma natural dari total aset. Berdasarkan pengolahan 

data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, variabel size 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 29.48931 pada model 1 dengan variabel 

dependen CETR, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 29.37910 pada model 2 dengan 

variabel dependen BTD. Kemudian, median yang merupakan nilai tengah dari nilai 

data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebesar 

pada 29.28071 model 1 dan 29.13791 model 2. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari 

nilai median menunjukkan perusahaan cenderung memiliki ukuran yang besar. 

Nilai maksimum pada model 1 dan model 2 sebesar 34.65767 dimiliki oleh 

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) tahun 2017 yang artinya bahwa perusahaan 

tersebut diduga memiliki ukuran perusahaan yang besar selama periode penelitian. 

Nilai minimum pada model 1 dan model 2 sebesar 23.51598 dimiliki oleh PT BRI 

Agro Niaga Tbk (AGRO) tahun 2017 artinya bahwa perusahaan tersebut diduga 

memiliki ukuran perusahaan yang kecil selama periode penelitian.  

Nilai standar deviasi model 1 sebesar 2.173018 dan model 2 sebesar 

2.282504 keduanya dibawah nilai rata-rata (mean). Sehingga variabel ukuran 

perusahaan memiliki sebaran dan penyimpangan data yang kecil. Nilai standar 

deviasi tersebut mengindikasikan hasil yang baik dan tidak menyebabkan bias. 
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4.2.2 Penentuan Model Regresi Linear Berganda 

4.2.2.1 Uji Chow 

Tabel 4.4  

Ringkasan Hasil Uji Chow 

 Variabel Dependen 

Kriteria CETR BTD 

Prob. Cross Section Chi-Square 0.2744 0.0000 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa probabilitas cross section chi-

square dengan variabel dependen CETR sebesar 0.2744. Nilai tersebut lebih besar 

dari α (5%) sehingga Ho diterima dan Ha ditolak jadi menggunakan model common 

effect. Sedangkan untuk probabilitas cross-section chi-square dari persamaan yang 

menggunakan variabel dependen BTD sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil 

dari α (5%) sehingga menggunakan model fixed effect. Jika menggunakan model 

fixed effect, maka selanjutnya perlu dilakukan uji Hausman. 

4.2.2.1 Uji Haussman 

Tabel 4.5  

Ringkasan Hasil Uji Haussman 

 Variabel Dependen 

Kriteria BTD 

Prob. Cross Section Random 0.3954 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 
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Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa probabilitas cross-section random 

dengan variabel dependen BTD sebesar 0.3954. Nilai tersebut lebih besar dari α 

(5%) yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak sehingga persamaan tersebut 

menggunakan model random effect. 

 

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Normalitas 

Gambar 4.1 

 Hasil Uji Normalitas Variabel Dependen CETR 
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Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 
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Gambar 4.2  

Hasil Uji Normalitas Variabel Dependen BTD 
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Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Berdasarkan output diatas, diketahui bahwa seluruh nilai probabilitas 

Jarque-Bera pada persamaan yang menggunakan variabel dependen CETR maupun 

BTD lebih besar dari α (5%). Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan 

dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal dengan jumlah observasi 

sebanyak 369. 

 

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.6 

 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Dependen CETR 

 RISK GENDER ROA LEV SIZE 

RISK  1.000000     

GENDER  0.009199  1.000000    

ROA  0.277420 -0.081777  1.000000   

LEV -0.183584 -0.014927 -0.475722  1.000000  

SIZE -0.158178 -0.098337 -0.213599  0.565997  1.000000 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 
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Tabel 4.7  

Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Dependen BTD 

 RISK GENDER ROA LEV SIZE 

RISK  1.000000     

GENDER  0.068374  1.000000    

ROA  0.225851 -0.162168  1.000000   

LEV -0.372446 -0.054800 -0.360893  1.000000  

SIZE -0.300860 -0.163839 -0.127982  0.577673  1.000000 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

  Berdasarkan tabel 4.6 dan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa tidak ada variabel 

yang memiliki nilai melebihi 0.8, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini tidak ditemukan adanya multikolineritas antar variabel independen. 

 

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.8  

Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Dependen CETR 

 Variabel Dependen 

Kriteria CETR 

Prob. Obs*R-squared 0.1156 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Uji Heteroskedastisitas untuk variabel dependen CETR menggunakan uji 

white dan didapatkan hasil prob. Obs*R-squared senilai 0.1156 lebih besar dari dari 

α (5%) sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas. Untuk 

variabel dependen BTD pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Breusch 

Pagan Godfrey dengan membandingkan hasil Hitung ꭓ2 hitung 2.755 x 10-5 dengan 
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ꭓ2 tabel 11.07. Karena ꭓ2 hitung lebih kecil dari ꭓ2 tabel, dengan demikian tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas. 

 

4.2.3.4 Uji Autokorelasi 

Tabel 4.9  

Hasil Uji Autokorelasi Dengan DW-Test 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Pengujian autokorelasi dengan DW-Test ini yaitu dengan menggunakan 

tabel DW pada observasi 369 dengan variabel independent 5 nilai DL = 1.80760 

dan DU = 1.85129. Karena nilai Durbin-Watson Stat. untuk variabel dependen 

CETR dan BTD berada diantara DU = 1.85219 dan 4-DU = 2.14871 maka tidak 

ada masalah autokorelasi. 

 

 

 

 

 

 Variabel Dependen 

Kriteria CETR BTD 

Durbin-Watson Stat. 2.024804 2.028747 
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4.2.4 Hasil Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 1 

𝐶𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡 = 0.065165 − 0.047715𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖,𝑡 − 0.013858𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖,𝑡

− 0.560203𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖,𝑡 + 0.005921𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 0.001242𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡

+ 𝜀𝑖,𝑡 

Variabel Expected 

Hypotesis 

Coefficient t-Statistic Prob. 

C  0.065165 0.633174 0.5270 

Risk + -0.047715 -0.765782 0.4443 

Gender - -0.013858 -0.301340 0.7633 

ROA + -0.560203 -3.566616 0.0004** 

Lev + 0.001242 0.456105 0.6486 

Size + 0.005921 1.646363 0.1006 

R-squared 0.082781 

Adj. R-Square 0.070147 

Prob. (F-Statistic) 0.000007 

** = signifikan pada α (5%) 

Ringkasan Variabel: 

Variabel dependen : Tax Avoidance (CETR) 

Variabel independen : Preferensi risiko eksekutif (Risk) dan Diversifikasi gender 

(Gender) 

Variabel kontrol : profitabilitas (ROA), leverage, ukuran perusahaan (size) 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

a. Apabila preferensi risiko eksekutif (Risk), diversifikasi gender (Gender), 

Profit, ukuran perusahaan (Size), dan leverage (Lev) diasumsikan nol maka 

tax avoidance (CETR) yang dihasilkan sebesar 0.065165. 

b. Koefisien regresi untuk Risk sebesar -0.047715 menunjukkan bahwa CETR 

akan menurun sebesar -0.047715 untuk setiap peningkatan satu satuan Risk 
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dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi nilai variabel lain adalah 

nol. 

c. Koefisien regresi untuk Gender sebesar -0.013858 menunjukkan bahwa 

CETR akan menurun sebesar -0.013858 untuk setiap peningkatan satu 

satuan gender dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi nilai 

variabel lain adalah nol. 

d. Koefisien regresi untuk ROA sebesar -0.560203 menunjukkan bahwa 

CETR akan menurun sebesar -0.560203 untuk setiap peningkatan satu 

satuan ROA dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi nilai 

variabel lain adalah nol. 

e. Koefisien regresi untuk Lev sebesar 0.001242 menunjukkan bahwa CETR 

akan meningkat sebesar 0.001242 untuk setiap peningkatan satu satuan Lev 

dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi nilai variabel lain adalah 

nol. 

f. Koefisien regresi untuk Size sebesar 0.005921 menunjukkan bahwa tax 

avoidance akan meningkat sebesar 0.005921 untuk setiap peningkatan satu 

satuan size dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan asumsi nilai variabel 

lain adalah nol. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 2 

𝐵𝑇𝐷𝑖,𝑡 = 0.014125 + 0.042684𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖,𝑡 − 0.002628𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖,𝑡

+ 0.854072𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖,𝑡 − 0.000788𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 − 0.000389𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡

+ 𝜀𝑖,𝑡 

Variabel Expected 

Hypotesis 

Coefficient t-Statistic Prob. 

C  0.014125 0.613005 0.5403 

Risk + 0.042684 0.976776 0.3293 

Gender - -0.002628 -0.308071 0.7582 

ROA + 0.854072 25.02739 0.0000** 

Lev + -0.000389 -0.808254 0.4195 

Size + -0.000788 -1.000242 0.3179  

R-squared 0.639767 

Adj. R-Square 0.634805 

Prob. (F-Statistic) 0.000000 

** = signifikan pada α (5%) 

Ringkasan Variabel: 

Variabel dependen : Tax Avoidance (BTD) 

Variabel independen : Preferensi risiko eksekutif (Risk) dan Diversifikasi gender 

(Gender) 

Variabel kontrol : profitabilitas (ROA), leverage, ukuran perusahaan (size) 

Sumber: Output Eviews 9, diolah 2018 

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

a. Apabila preferensi risiko eksekutif (Risk), diversifikasi gender (Gender), 

Profit, ukuran perusahaan (Size), dan leverage (Lev) diasumsikan nol maka 

tax avoidance (BTD) yang dihasilkan sebesar 0.014125. 

b. Koefisien regresi untuk Risk sebesar 0.042684 menunjukkan bahwa tax 

avoidance (BTD) akan meningkat sebesar 0.042684 untuk setiap 

peningkatan satu satuan Risk dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan 

asumsi nilai variabel lain adalah nol. 
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c. Koefisien regresi untuk Gender sebesar -0.002628 menunjukkan bahwa tax 

avoidance (BTD) akan menurun sebesar -0.002628 untuk setiap 

peningkatan satu satuan gender dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan 

asumsi nilai variabel lain adalah nol. 

d. Koefisien regresi untuk ROA sebesar 0.854072 menunjukkan bahwa tax 

avoidance (BTD) akan meningkat sebesar 0.854072 untuk setiap 

peningkatan satu satuan ROA dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan 

asumsi nilai variabel lain adalah nol. 

e. Koefisien regresi untuk Lev sebesar -0.000389 menunjukkan bahwa tax 

avoidance (BTD) akan menurun sebesar -0.000389 untuk setiap 

peningkatan satu satuan Lev dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan 

asumsi nilai variabel lain adalah nol. 

f. Koefisien regresi untuk Size sebesar -0.000788 menunjukkan bahwa tax 

avoidance (BTD) akan menurun sebesar -0.000788 untuk setiap 

peningkatan satu satuan size dan sebaliknya. Hal tersebut terjadi dengan 

asumsi nilai variabel lain adalah nol. 

 

4.2.4.1 Koefisien Determinasi dan Uji F 

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square) variabel dependen CETR 

seperti pada tabel 4.10 adalah sebesar 0.070147. Nilai tersebut dapat diartikan 

bahwa 7.0147% variasi variabel CETR yang dapat dijelaskan oleh variabel 

preferensi risiko eksekutif, diversifikasi gender, profitabilitas, leverage, dan ukuran 

perusahaan, sedangkan sisanya 92.9853% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain 
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yang tidak dijelaskan dalam model. Selanjutnya koefisien determinasi untuk 

variabel dependen BTD seperti pada tabel 4.11 adalah sebesar 0.634805 yang 

berarti 63.4805% variasi variabel BTD yang dapat dijelaskan oleh variabel 

preferensi risiko eksekutif, diversifikasi gender, profitabilitas, leverage, dan ukuran 

perusahaan, sedangkan sisanya 36.5195% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

yang tidak dijelaskan dalam model. 

Untuk uji F (simultan) seperti pada tabel 4.10 dan 4.11 prob. F-statistic 

untuk model 1 sebesar 0.000007 dan untuk model 2 sebesar 0.000000 kedua nilai 

tersebut lebih kecil dari α (5%). Hal ini menunjukkan bahwa model dalam 

penelitian ini fit dan secara simultan (bersama-sama), variabel preferensi risiko 

eksekutif, diversifikasi gender, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap tax avoidance secara signifikan. 

 

4.2.5 Uji Hipotesis 

4.2.5.1 Uji T 

Uji t adalah uji parsial untuk melihat pengaruh masing-masing variabel 

independen atau bebas (x) berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. Uji t 

dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing 

variabel yang terdapat pada output hasil regresi. Jika nilai probabilitas signifikansi 

t lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 
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Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini adalah preferensi risiko eksekutif 

berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Berdasarkan hasil regresi dengan 

variabel dependen CETR pada tabel 4.10 nilai probabilitas untuk variabel risk 

sebesar 0.4443 atau lebih besar dari nilai signifikansi (5%) dan koefisien regresi 

menunjukkan nilai -0.047715. Nilai koefisien yang bernilai negatif menandakan 

bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh negatif terhadap CETR. Artinya jika 

risk tinggi atau semakin eksekutif bersifat risk taker maka nilai CETR semakin 

rendah, hal tersebut menunjukan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap tax avoidance, sehingga dapat dinyatakan hipotesis 

pertama ditolak untuk model 1 dengan variabel dependen CETR. Untuk model 2 

dengan variabel dependen BTD berdasarkan tabel 4.11 nilai probabilitas untuk 

variabel risk sebesar 0.3293 atau lebih besar dari nilai signifikansi (5%) dan 

koefisien regresi menunjukkan nilai 0.042684. Sehingga hal tersebut menunjukkan 

preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax 

avoidance dengan proksi BTD, sehingga hipotesis pertama ditolak untuk model 2. 

Hipotesis 2 (H2) diversifikasi gender berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance. Berdasarkan hasil regresi dengan variabel dependen CETR pada tabel 

4.10 nilai probabilitas untuk variabel gender sebesar 0.7633 atau lebih besar dari 

nilai signifikansi (5%) dan koefisien regresi menunjukkan nilai -0.013858. Nilai 

koefisien yang bernilai negatif menandakan bahwa diversifikasi gender 

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance (CETR). Sehingga hal tersebut 

menunjukan diversifikasi gender berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax 

avoidance, sehingga dapat dinyatakan hipotesis kedua ditolak untuk model 1 
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dengan variabel dependen CETR. Untuk model 2 dengan variabel dependen BTD 

berdasarkan tabel 4.11 nilai probabilitas untuk variabel gender sebesar 0.7582 atau 

lebih besar dari nilai signifikansi (5%) dan koefisien regresi menunjukkan nilai -

0.002628. Sehingga hal tersebut menunjukkan diversifikasi gender berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap tax avoidance, sehingga hipotesis kedua ditolak 

untuk model 2. 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel kontrol yaitu, profitabilitas 

(ROA), leverage, dan ukuran perusahaan (size). ROA diprediksi berpengaruh 

positif terhadap tax avoidance. Hasil koefisien regresi ROA untuk model 1 dengan 

variabel dependen CETR bernilai negatif dan untuk model 2 dengan variabel 

dependen BTD bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan ROA berpengaruh 

positif terhadap tax avoidance. Dan jika dilihat dari nilai probabilitasnya untuk 

model 1 sebesar 0.0004 dan untuk model 2 sebesar 0.0000 kedua nilai tersebut lebih 

kecil daripada α (5%), maka ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tax 

avoidance. Untuk leverage diprediksi berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

Hasil koefisien regresi leverage untuk model 1 dengan variabel dependen CETR 

bernilai positif dan untuk model 2 bernilai negatif. Hal tersebut menunjukkan 

leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Namun jika dilihat dari nilai 

probabilitasnya untuk model 1 sebesar 0.6486 dan model 2 sebesar 0.4195, kedua 

nilai tersebut lebih besar dari α (5%), maka leverage tidak berpengaruh negatif 

signifikan terhadap tax avoidance. Untuk variabel ukuran perusahaan (size) 

diprediksi berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil koefisien regresi size 

untuk model 1 bernilai positif dan untuk model 2 bernilai negatif. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa size berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Namun jika 

dilihat dari nilai probabilitasnya untuk model 1 sebesar 0.1006 dan model 2 sebesar 

0.3179, kedua nilai tersebut lebih besar dari α (5%), maka size tidak berpengaruh 

positif signifikan terhadap tax avoidance. 

 

4.3 Analisis Hasil 

4.3.1 Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Tax Avoidance 

Pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap tax avoidance dengan proksi 

CETR dan BTD seperti pada tabel 4.10 dan 4.11 menunjukkan hasil berpengaruh 

positif tidak signifikan. Hasil tersebut bertentangan dengan sebagian besar 

penelitian sebelumnya seperti Asri dan Suardana (2016), Hanafi dan Harto (2014), 

dan Budiman dan Setiyono (2012) dimana preferensi risiko eksekutif berpengaruh 

positif signifikan terhadap tax avoidance. 

Pimpinan perusahaan (CEO, CFO, dan Top Executive yang lain) sebagai 

individu pengambil kebijakan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Low 

(2006) menyebutkan bahwa setiap individu eksekutif memiliki salah satu dari 2 

karakter yaitu sebagai pengambil risiko (risk taker) atau penghindar risiko (risk 

averse). Tidak sejalannya hasil penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya mungkin disebabkan oleh dalam penelitian ini rata-rata preferensi 

risiko eksekutif baik dalam model 1 dengan variabel dependen CETR dan model 2 

dengan variabel dependen BTD adalah sebesar 0.016424 atau 1,6424%, nilai ini 

sangat kecil sehingga dapat dikatakan dalam observasi penelitian ini eksekutif 
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cenderung bersifat risk averse. Eksekutif yang memiliki karakter risk averse ini 

akan mempertimbangkan setiap peluang yang ada dan memilih peluang bisnis yang 

tidak akan menimbulkan risiko yang tinggi. Fokus utama eksekutif ini adalah 

keamanan (Carolina et al., 2014). Sehingga jika eksekutif dalam penelitian ini 

cenderung memiliki karakter risk averse, mereka akan memilih keputusan bisnis 

yang tidak menimbulkan risiko tinggi, sementara melakukan tax avoidance adalah 

salah satu tindakan yang berisiko tinggi sehingga eksekutif yang bersifat risk averse 

ini akan menghindari tindakan tersebut.  

Selain itu bisa jadi karena eksekutif ini dipengaruhi UU No. 16 tahun 2009 

pasal 32 ayat 2 yang menyatakan bahwa eksekutif selaku wakil dari perusahaan 

dapat bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran 

pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur 

Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin 

untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Sehingga, dengan 

adanya undang-undang ini membuat eksekutif akan lebih hati-hati dalam bertindak 

terutama melakukan tax avoidance. 

 

4.3.2 Pengaruh Diversifikasi Gender Terhadap Tax Avoidance 

Pengaruh diversifikasi gender terhadap tax avoidance dengan proksi CETR 

dan BTD seperti pada tabel 4.10 dan 4.11 menunjukkan hasil berpengaruh negatif 

tidak signifikan. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian sebelumnya seperti 

Novita (2016) dan Richardson et.al (2016) dimana diversifikasi gender berpengaruh 
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negatif signifikan terhadap tax avoidance. Artinya keberadaan wanita dalam 

eksekutif perusahaan tidak dapat mempengaruhi keputusan penghindaran pajak. 

Namun hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Basri (2015) dan 

Zirman (2015) yang menunjukkan bahwa perbedaan gender tidak menyebabkan 

adanya perbedaan dalam perilaku etis dalam hal melakukan penghindaran pajak, 

sehingga gender tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.  

Selain itu, berdasarkan Coate dan Frey (2000) terdapat dua pendekatan yang 

biasa digunakan untuk memberikan pendapat mengenai pengaruh gender terhadap 

perilaku etis maupun persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, yaitu 

pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi. Pendekatan struktural, 

menyatakan bahwa perbedaan antara pria dan wanita disebabkan oleh sosialisasi 

awal terhadap pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan peran lainnya. Sosialisasi awal 

dipengaruhi oleh reward dan insentif yang diberikan kepada individu di dalam suatu 

profesi. Karena sifat dan pekerjaan yang sedang dijalani membentuk perilaku 

melalui sistem reward dan insentif, maka pria dan wanita akan merespon dan 

mengembangkan nilai etis dan moral secara sama dilingkungan pekerjaan yang 

sama. Dengan kata lain, pendekatan struktural memprediksi bahwa baik pria 

maupun wanita di dalam profesi tersebut akan memiliki perilaku etis yang sama. 

Sehingga adanya diversifikasi gender dalam perusahaan tidak mempengaruhi 

tindakan tax avoidance. 

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif..., Safira Ramadhita, Ak.-Ibs, 2018



78 
 

 
Indonesia Banking School 

4.3.3 Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Tax Avoidance 

Berdasarkan hasil penelitian dalam tabel 4.10 dan 4.11 profitabilias yang 

diproksikan dengan ROA berpengaruh positif terhadap tax avoidance baik dengan 

proksi CETR maupun BTD. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio 

profitabilitas nilai CETR akan semakin rendah dan nilai CETR yang rendah 

menunjukkan bahwa penghindaran pajak semakin tinggi, selain itu semakin tinggi 

rasio profitabilitas nilai BTD juga akan semakin tinggi hal ini menunjukkan 

penghindaran pajak juga akan meningkat. Hasil tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian Sari dan Kurniasih (2013) dimana profitabilitas (ROA) berpengaruh 

negatif terhadap tax avoidance (CETR).  

Berdasarkan hasil penelitian dalam tabel 4.10 dan 4.11 leverage yang diukur 

dengan debt to equity ratio menunjukkan leverage tidak berpengaruh negatif 

terhadap tax avoidance baik dalam model 1 dan model 2. Leverage tidak 

berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance artinya semakin besar 

jumlah hutang dibandingkan dengan modal sendiri tidak selalu menyebabkan 

perusahaan melakukan tindakan tax avoidance. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Dewinta dan Setiawan (2016)  Semakin tinggi leverage tidak akan mempengaruhi 

aktivitas tax avoidance di perusahaan yang disebabkan karena semakin tinggi 

tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif 

dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian dalam tabel 4.10 dan 4.11 ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance baik dalam model 1 
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dan model 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap tax 

avoidance artinya besar kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan 

untuk melakukan tindakan tax avoidance karena Direktorat Jendral Pajak tidak 

memandang perusahaan yang diawasi dari besar kecilnya ukuran perusahaan 

tersebut. 

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan ini, mengenai pengaruh 

preferensi risiko eksekutif dan diversifikasi gender terhadap tax avoidance pada 

perusahaan yang menjadi target pengawasan Direktorat Jendral Pajak tahun 2013-

2017, terdapat hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan dimanfaatkan pihak 

regulator.  

Berdasarkan penelitian ini preferensi risiko eksekutif dan diversifikasi 

gender tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Artinya bagi pihak 

regulator dalam mengawasi perusahaan tidak perlu memperhatikan profil eksekutif 

seperti preferensi risiko dan gender, dan pihak regulator perlu memperhatikan 

faktor lain seperti integritas eksekutif dan pengalaman eksekutif. Integritas adalah 

sikap jujur, berani, bijaksana, dan tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan 

perpajakannya, variabel integritas dapat diukur dengan menggunakan kueisioner. 

Pengalaman eksekutif di bidang perpajakan juga perlu diperhatikan karena, dengan 

adanya pengalaman eksekutif di bidang perpajakan berarti eksekutif tersebut lebih 
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paham mengenai UU Perpajakan dan mengetahui kelemahannya sehingga 

memungkinkan untuk melakukan tindakan tax avoidance.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh preferensi risiko 

eksekutif dan diversifikasi gender terhadap tax avoidance pada perusahaan target 

pengawasan Direktorat Jendral Pajak tahun 2013-2017. Berdasarkan hasil analisis 

dan pembahasa pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

tax avoidance pada perusahaan target pengawasan Direktorat Jendral 

Pajak tahun 2013-2017. 

2. Diversifikasi gender berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tax 

avoidance pada perusahaan target pengawasan Direktorat Jendral Pajak 

tahun 2013-2017. 

 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan yang bisa dijadikan 

saran untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dan saran yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 
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1. Dalam penelitian ini menggunakan dua proksi untuk tax avoidance yaitu 

CETR dan BTD. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi yang 

berbeda seperti GAAP effective tax rates dan temporary BTD. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu preferensi 

risiko eksekutif dan diversifikasi gender. Penelitian selanjutnya dapat 

menambah variabel lain seperti : 

a. Nationality diversity karena adanya anggota dewan komisaris dan direksi 

dengan kebangsaan asing dinilai membawa opini, perspektif, bahasa, 

keyakinan, latar belakang keluarga, dan pengalaman profesional yang 

beragam, sehingga memperkaya pengetahuan bisnis dan alternatif 

penyelesaian masalah kompleks. Selain itu, keberadaan anggota dewan 

direksi asing dinilai mampu meyakinkan investor asing bahwa perusahaan 

dikelola secara profesional (Randoy et al., 2006). Dengan demikian 

keberadaan dewan komisaris dan direksi dengan kebangsaan asing juga 

memberikan keragaman perspektif dan latar belakang pengalaman 

mengenai skema-skema transaksi penghindaran pajak dalam rangka 

mengurangi beban pajak perusahaan (Dewi, 2017).  

b. Integritas eksekutif, integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana, dan 

tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya, variabel 

integritas dapat diukur dengan menggunakan kueisioner 

c.  Pengalaman eksekutif di bidang perpajakan dengan adanya pengalaman 

eksekutif di bidang perpajakan berarti eksekutif tersebut lebih paham 
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mengenai UU Perpajakan dan mengetahui kelemahannya sehingga 

memungkinkan untuk melakukan tindakan tax avoidance. 
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1: Daftar Sampel Perusahaan Variabel Dependen CETR 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaaan 

1 LSIP PT PP London Sumatra Indonesia Tbk 

2 PALM PT Provident Agro Tbk 

3 SGRO PT Sampoerna Agro Tbk 

4 SIMP PT Salim Ivomas Pratama Tbk 

5 BAPA PT Bekasi Asri Pemula Tbk 

6 BCIP PT Bumi Citra Permai Tbk 

7 BEST PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 

8 BKSL PT Sentul City Tbk 

9 COWL PT Cowell Development Tbk 

10 DILD PT Intiland Development Tbk 

11 EMDE PT Megapolitan Development Tbk  

12 FMII PT Fortune Mate Indonesia Tbk 

13 GAMA PT Gading Development Tbk 

14 GMTD PT Goa Makassar Tourism Development Tbk 

15 GPRA PT Perdana Gapura Prima Tbk 

16 GWSA PT Greenwood Sejahtera Tbk 

17 JRPT PT Jaya Real Property Tbk 
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaaan 

18 KIJA PT Kawasan Industri Jababeka Tbk 

19 LPCK PT Lippo Cikarang Tbk 

20 LPKR PT Lippo Karawaci Tbk 

21 MDLN PT Modernland Reality Tbk 

22 MKPI PT Metropolitan Kentjana Tbk 

23 MTLA PT Metropolitan Land Tbk 

24 PUDP PT Pudjiati Prestige Tbk 

25 RBMS PT Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk 

26 RDTX PT Roda Vivatex Tbk 

27 SCBD PT Danayasa Arthatama Tbk 

28 SMDM PT Suryamas Dutamakmur Tbk 

29 SMRA PT Summarecon Agung Tbk 

30 CTTH PT Citatah Tbk 

31 ELSA PT Elnusa Tbk 

32 RUIS PT Radiant Utama Interinsco Tbk 

33 PTBA PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

34 AKSI PT Majapahit Inti Corpora Tbk 

35 APIC PT Pasific Strategic Financial Tbk 

36 ARTA PT Arthavest Tbk 

37 HADE PT HD Capital Tbk 

38 KREN PT Kresna Graha Investama Tbk 
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaaan 

39 PANS PT Panin Sekuritas Tbk 

40 PEGE PT Panca Global Securities Tbk 

41 AHAP PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk 

42 ASDM PT Asuransi Dayin Mitra Tbk 

43 ASJT PT Asuransi Jaya Tania Tbk 

44 ASRM PT Asuransi Ramayana Tbk 

45 LPGI PT Lippo General Insurance Tbk 

46 MREI PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk 

47 ADMF PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 

48 BBLD PT Buana Finance Tbk 

49 BFIN PT BFI Finance Indonesia Tbk 

50 BPFI PT Batavia Prosperindo Finance Tbk 

51 CFIN PT Clipan Finance Indonesia Tbk 

52 DEFI PT Danasupra Erapacific Tbk 

53 HDFA PT Radana Bhaskara Finance Tbk 

54 MFIN PT Mandala Multifinance Tbk 

55 TIFA PT Tifa Finance Tbk 

56 TRUS PT Trust Finance Indonesia Tbk 

57 VRNA PT Verena Multi Finance Tbk 

58 AGRO PT BRI Agro Niaga Tbk 

59 BACA PT Bank Capital Indonesia Tbk 
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaaan 

60 BBCA PT Bank Central Asia Tbk 

61 BBNI PT Bank Negara Indonesia Tbk 

62 BBRI PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 

63 BBTN PT Bank Tabungan Negara Tbk 

64 BBYB PT Bank Yudha Bhakti Tbk 

65 BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk 

66 BGTG PT Bank Ganesha Tbk 

67 BINA PT Bank Ina Perdana Tbk 

68 BJBR PT Bank Jabar Banten Tbk 

69 BJTM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

70 BMAS PT Bank Maspion Indonesia Tbk 

71 BMRI PT Bank Mandiri Tbk 

72 BNBA PT Bank Bumi Arta Tbk 

73 BNGA PT Bank CIMB Niaga Tbk 

74 BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk 

75 BSIM PT Bank Sinarmas Tbk 

76 BTPN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 

77 BVIC PT Bank Victoria Internasional Tbk 

78 INPC PT Bank Artha Graha International Tbk 

79 MAYA PT Bank Mayapada International Tbk 
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaaan 

80 MCOR PT Bank China Construction Bank Indonesia 

Tbk 

81 MEGA PT Bank Mega Tbk 

82 NAGA PT Bank Mitraniaga Tbk 

83 NISP PT Bank OCBC NISP Tbk 

84 PNBN PT Bank Pan Indonesia Tbk 

85 SDRA PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 

 

Lampiran 2: Daftar Sampel Perusahaan Variabel Dependen BTD 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaaan 

1 PALM PT Provident Agro Tbk 

2 SGRO PT Sampoerna Agro Tbk 

3 SIMP PT Salim Ivomas Pratama Tbk 

4 BAPA PT Bekasi Asri Pemula Tbk 

5 BCIP PT Bumi Citra Permai Tbk 

6 BEST PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 

7 BKSL PT Sentul City Tbk 

8 COWL PT Cowell Development Tbk 

9 DILD PT Intiland Development Tbk 

10 EMDE PT Megapolitan Development Tbk  

11 FMII PT Fortune Mate Indonesia Tbk 
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaaan 

12 GAMA PT Gading Development Tbk 

13 GMTD PT Goa Makassar Tourism Development Tbk 

14 GPRA PT Perdana Gapura Prima Tbk 

15 GWSA PT Greenwood Sejahtera Tbk 

16 JRPT PT Jaya Real Property Tbk 

17 KIJA PT Kawasan Industri Jababeka Tbk 

18 LPCK PT Lippo Cikarang Tbk 

19 LPKR PT Lippo Karawaci Tbk 

20 MDLN PT Modernland Reality Tbk 

21 MTLA PT Metropolitan Land Tbk 

22 MTSM PT Metro Reality Tbk 

23 NIRO PT Nirvana Development Tbk 

24 PUDP PT Pudjiati Prestige Tbk 

25 RBMS PT Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk 

26 SCBD PT Danayasa Arthatama Tbk 

27 SMDM PT Suryamas Dutamakmur Tbk 

28 SMRA PT Summarecon Agung Tbk 

29 CTTH PT Citatah Tbk 

30 TINS PT Timah Tbk 

31 ARTI PT Ratu Prabu Energi Tbk 

32 ELSA PT Elnusa Tbk 
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaaan 

33 RUIS PT Radiant Utama Interinsco Tbk 

34 AKSI PT Majapahit Inti Corpora Tbk 

35 APIC PT Pasific Strategic Financial Tbk 

36 ARTA PT Arthavest Tbk 

37 HADE PT HD Capital Tbk 

38 KREN PT Kresna Graha Investama Tbk 

39 PANS PT Panin Sekuritas Tbk 

40 PEGE PT Panca Global Securities Tbk 

41 AHAP PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk 

42 ASDM PT Asuransi Dayin Mitra Tbk 

43 ASJT PT Asuransi Jaya Tania Tbk 

44 ASRM PT Asuransi Ramayana Tbk 

45 LPGI PT Lippo General Insurance Tbk 

46 MREI PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk 

47 ADMF PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 

48 BBLD PT Buana Finance Tbk 

49 BFIN PT BFI Finance Indonesia Tbk 

50 BPFI PT Batavia Prosperindo Finance Tbk 

51 CFIN PT Clipan Finance Indonesia Tbk 

52 DEFI PT Danasupra Erapacific Tbk 

53 HDFA PT Radana Bhaskara Finance Tbk 
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaaan 

54 MFIN PT Mandala Multifinance Tbk 

55 TIFA PT Tifa Finance Tbk 

56 TRUS PT Trust Finance Indonesia Tbk 

57 VRNA PT Verena Multi Finance Tbk 

58 AGRO PT BRI Agro Niaga Tbk 

59 BACA PT Bank Capital Indonesia Tbk 

60 BBCA PT Bank Central Asia Tbk 

61 BBNI PT Bank Negara Indonesia Tbk 

62 BBRI PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 

63 BBTN PT Bank Tabungan Negara Tbk 

64 BBYB PT Bank Yudha Bhakti Tbk 

65 BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk 

66 BGTG PT Bank Ganesha Tbk 

67 BINA PT Bank Ina Perdana Tbk 

68 BJBR PT Bank Jabar Banten Tbk 

69 BJTM PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

70 BMAS PT Bank Maspion Indonesia Tbk 

71 BMRI PT Bank Mandiri Tbk 

72 BNBA PT Bank Bumi Arta Tbk 

73 BNGA PT Bank CIMB Niaga Tbk 

74 BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk 
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaaan 

75 BSIM PT Bank Sinarmas Tbk 

76 BTPN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 

77 BVIC PT Bank Victoria Internasional Tbk 

78 INPC PT Bank Artha Graha International Tbk 

79 MAYA PT Bank Mayapada International Tbk 

80 MCOR PT Bank China Construction Bank Indonesia 

Tbk 

81 MEGA PT Bank Mega Tbk 

82 NAGA PT Bank Mitraniaga Tbk 

83 NISP PT Bank OCBC NISP Tbk 

84 PNBN PT Bank Pan Indonesia Tbk 

85 SDRA PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 

 

 

Lampiran 3: Hasil Olah Data Dengan Eviews 9 

 

Hasil Uji Chow Variabel Dependen CETR 

Uji Chow 
 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 0.954719 (88,351) 0.5946 

Cross-section Chi-square 95.494731 88 0.2744 
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Hasil Uji Chow Variabel Dependen BTD 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 3.111082 (88,351) 0.0000 

Cross-section Chi-square 256.589553 88 0.0000 
     
      

Hasil Uji Haussman Variabel Dependen BTD 

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 5.170817 5 0.3954 
     
      

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel CETR 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.781840     Prob. F(5,363) 0.1157 

Obs*R-squared 8.839509     Prob. Chi-Square(5) 0.1156 

Scaled explained SS 8.024185     Prob. Chi-Square(5) 0.1549 
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Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel BTD Uji Breusch Pagan Godfrey 

Dependent Variable: BTD   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/19/18   Time: 07:27   

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 85   

Total panel (unbalanced) observations: 369  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.014125 0.023043 0.613005 0.5403 

RISK 0.042684 0.043699 0.976776 0.3293 

GENDER -0.002628 0.008530 -0.308071 0.7582 

ROA 0.854072 0.034125 25.02739 0.0000 

LEV -0.000389 0.000482 -0.808254 0.4195 

SIZE -0.000788 0.000788 -1.000242 0.3179 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.015566 0.6584 

Idiosyncratic random 0.011211 0.3416 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.639767     Mean dependent var 0.005308 

Adjusted R-squared 0.634805     S.D. dependent var 0.019206 

S.E. of regression 0.011530     Sum squared resid 0.048261 

F-statistic 128.9360     Durbin-Watson stat 1.607739 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.615016     Mean dependent var 0.015384 

Sum squared resid 0.135949     Durbin-Watson stat 0.570740 
     
     

diambil nilai RSS (SUM SQUARE RESID) = 0.048261 dgn r2= 0.639767 

Hitung σ2 = ∑ 𝑒𝑖
2 𝑛⁄  = 0.048261/369 = 0.0001307886 ~ 0.000138 

Setelah itu buat variabel baru p = resid^2-0.0048261 

Regresikan p c dan variabel x 
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Dependent Variable: P   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/19/18   Time: 07:21   

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 85   

Total panel (unbalanced) observations: 369  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
          
 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.156114     Mean dependent var -0.024281 

Adjusted R-squared 0.144490     S.D. dependent var 0.001933 

S.E. of regression 0.000390     Sum squared resid 5.51E-05 

F-statistic 13.43054     Durbin-Watson stat 1.799000 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.232039     Mean dependent var -0.047893 

Sum squared resid 8.59E-05     Durbin-Watson stat 1.154482 
     
     

 

Hitung ꭓ2 hitung = ESS/2 = 5.51 x 10-5 / 2 = 2.755 x 10-5 < ꭓ2 tabel dgn df = m-1 = 

6-1 =5 nilainya 11.07. Dengan demikian tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 

 

Hasil Uji Autokorelasi Variabel Dependen CETR 

     
     R-squared 0.265358     Mean dependent var 0.214099 

Adjusted R-squared 0.251113     S.D. dependent var 0.126671 

S.E. of regression 0.109619     Akaike info criterion -1.561557 

Sum squared resid 4.337855     Schwarz criterion -1.476770 

Log likelihood 296.1072     Hannan-Quinn criter. -1.527875 

F-statistic 18.62795     Durbin-Watson stat 2.024804 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .45   
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Hasil Uji Autokorelasi Variabel Dependen BTD 

     
R-squared 0.772019     Mean dependent var 0.015384 

Adjusted R-squared 0.766952     S.D. dependent var 0.030977 

S.E. of regression 0.014954     Akaike info criterion -5.542012 

Sum squared resid 0.080507     Schwarz criterion -5.446627 

Log likelihood 1031.501     Hannan-Quinn criter. -5.504121 

F-statistic 152.3846     Durbin-Watson stat 2.028747 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .76          -.25  
     
     

 

Hasil Regresi Variabel Dependen CETR 

Dependent Variable: CETR   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/15/18   Time: 20:15   

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 85   

   

Total panel (unbalanced) observations: 369  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.065165 0.102917 0.633174 0.5270 

RISK -0.047715 0.062308 -0.765782 0.4443 

GENDER -0.013858 0.045987 -0.301340 0.7633 

ROA -0.560203 0.157069 -3.566616 0.0004 

LEV 0.001242 0.002722 0.456105 0.6486 

SIZE 0.005921 0.003596 1.646363 0.1006 
     
     R-squared 0.082781     Mean dependent var 0.214099 

Adjusted R-squared 0.070147     S.D. dependent var 0.126671 

S.E. of regression 0.122147     Akaike info criterion -1.351056 

Sum squared resid 5.415921     Schwarz criterion -1.287466 

Log likelihood 255.2699     Hannan-Quinn criter. -1.325795 

F-statistic 6.552283     Durbin-Watson stat 0.797461 

Prob(F-statistic) 0.000007    
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Hasil Regresi Variabel Dependen BTD 

Dependent Variable: BTD   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/17/18   Time: 18:35   

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 85   

Total panel (unbalanced) observations: 369  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.014125 0.023043 0.613005 0.5403 

RISK 0.042684 0.043699 0.976776 0.3293 

GENDER -0.002628 0.008530 -0.308071 0.7582 

ROA 0.854072 0.034125 25.02739 0.0000 

LEV -0.000389 0.000482 -0.808254 0.4195 

SIZE -0.000788 0.000788 -1.000242 0.3179 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.015566 0.6584 

Idiosyncratic random 0.011211 0.3416 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.639767     Mean dependent var 0.005308 

Adjusted R-squared 0.634805     S.D. dependent var 0.019206 

S.E. of regression 0.011530     Sum squared resid 0.048261 

F-statistic 128.9360     Durbin-Watson stat 1.607739 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.615016     Mean dependent var 0.015384 

Sum squared resid 0.135949     Durbin-Watson stat 0.570740 
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