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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel insentif manajemen, 

koneksi politik dan struktur modal terhadap agresivitas pajak, kualitas audit dalam 

memperkuat pengaruh positif insentif manajemen dan struktur modal terhadap 

agresivitas pajak dan memperlemah pengaruh negatif koneksi politik terhadap 

agresivitas pajak. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan 

sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 20 perbankan swasta nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data diperoleh dari data sekunder laporan 

tahunan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan 

berbagai teori pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa koneksi 

politik berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Insentif 

manajemen dan struktur modal tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Kualitas audit dapat memperkuat pengaruh negatif insentif manajemen terhadap 

agresivitas pajak.  

 

 

Kata Kunci: agresivitas pajak, insentif manajemen, koneksi politik, struktur 

modal, kualitas audit. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to examine and analyze relation between 

independent variable of management incentive, political connection, and capital 

structure toward tax aggressiveness, the impact of audit quality in moderating 

positive relation of management incentive and capital structure towards tax 

aggressiveness and negative relation of political connection toward tax 

aggressiveness. Sampling determined by using purposive sampling method which 

listed on Indonesia Stock Exchange, it consists of 20 banks. Data obtained as 

secondary data on annual financial report for fiscal year 2014-2016. The analysis 

tools on this research is using multiple linier regression analysis, the hypothesis is 

based on prior research with similar topic and another supporting theory. the result 

shows that political connection have negative significant on tax aggressiveness. 

management incentive and capital structure do not affect tax aggressiveness. Then, 

audit quality can strengthen the negative influence of management incentives on 

tax aggressiveness. 

 

 

 

Keywords: tax aggressiveness, management incentive, political connection, capital 

structure, and audit quality. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber yang paling potensial dalam penerimaan negara. 

Jumlah penerimaan dari sektor pajak di Indonesia menempati persentase tertinggi 

dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Peranan pajak dalam 

pendapatan negara sangat dominan dan mencapai lebih dari 70 persen setiap 

tahunnya. Menurut data dari Kementerian Keuangan pada tahun 2016, 

penerimaan pajak pada 2016 berkontribusi sebesar 82,72 persen dari total 

pendapatan pemerintah yang mencapai Rp 1.551,78 triliun. 

Walaupun pajak merupakan sumber penerimaan negara yang tertinggi, dalam 

pelaksanaannya, penerimaan pajak masih kurang maksimal. Rasio penerimaan 

pajak (tax ratio) di Indonesia saat ini berada di kisaran 55% dari target 2016. Hal 

ini menunjukan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal, padahal 

Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan besarnya 

jumlah penduduk dan kegiatan usaha (Dewi dan Noviari, 2017).  

Perusahaan merupakan salah satu pihak yang termasuk Wajib Pajak (WP). 

Setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) maka otomatis perusahaan itu mempunyai hak dan kewajiban 

yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Satu 

asas penting yang dianut UU pajak kita adalah self assessment, di mana setiap 

Wajib Pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung sendiri pajak-pajak 

yang terutang dalam suatu masa pajak atau dalam suatu tahun          
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pajak, kemudian menyetor dan melaporkannya kepada instansi pajak yang 

berwenang. 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 

(Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan 

kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan mengenai kewajiban pajak 

perusahaan. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam 

proses pelaksanaan pemungutan pajak, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak 

(DJP), selalu berusaha untuk terus menaikkan penerimaan Negara dari sektor pajak, 

sementara wajib pajak berusaha untuk terus mengurangi beban pajak (Mulyani, 

dkk., 2014). Tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak 

perusahaan dengan cara melakukan aktivitas agresif pajak menjadi fitur yang 

semakin umum dari lingkungan perusahaan di seluruh dunia, dan agresivitas 

perpajakan semacam itu memiliki biaya dan manfaat yang signifikan (Lanis dan 

Richardson, 2013). 

Brotodiharjo (2013), terdapat dua jenis perlawanan masyarakat terhadap 

pungutan pajak, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif 

adalah hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan 

erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan 

moral penduduk dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif 

juga ada apabila system control tidak dilakukan dengan efektif atau bahkan tidak 

dapat dilakukan.  
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  Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari  pajak (R Santoso 

Brotodiharjo, 1993 dalam Mangoting, 2004). Perlawanan aktif menurut 

Brotodiharjo (2013), terdiri dari: 

1. Penghindaran diri dari pajak, yaitu pajak dapat dengan mudah dihindari 

dengan tidak melakukan perbuatan yang perbuatan yang dapat 

dikenakan pajak atau tax avoidance. 

2. Pengelakan/penyelundupan pajak, yaitu penghindaran pajak dengan 

cara pengelakan dilakukan dengan cara melanggar hukum (ilegal) atau 

tax evasion. 

3. Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan 

dan menolak memenuhi ketentuan formal yang harus dipenuhi, 

misalnya dengan cara menghalangi proses penyitaan. 

Kedua perilaku tersebut termasuk dalam perilaku pajak yang agresif, atau 

agresivitas pajak.  Menurut Frank et al., (2009), agresivitas pajak dilakukan untuk 

menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik dengan cara tax 

avoidance maupun tax evasion. Agresivitas pajak dapat dilakukan karena 

ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan maupun aktivitas 

penghematan pajak sesuai peraturan. Perusahaan yang memanfaatkan celah 

peraturan untuk mengurangi beban pajak dianggap telah melakukan agresivitas 

pajak walaupun tidak menyalahi aturan yang ada (Kamila, 2014). Terdapat 

perbedaan antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak. Agresivitas pajak 

dilakukan melalui perencanaan yang lebih agresif untuk mengurangi pajak 
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terhutang perusahaan (Jessica dan Toly, 2014).  

Beban pajak diperoleh dari mengalikan pendapatan kena pajak dengan tax 

rate yang telah ditetapkan oleh negara. Pendapatan kena pajak sendiri diperoleh 

dari laba perusahaan dikurangi dengan koreksi pajak. Beban pajak yang ditanggung 

perusahaan bergantung pada koreksi pajak atau selisih antara laba dengan 

pendapatan kena pajak (book-tax difference). Maka teknik dalam melakukan pajak 

agresif adalah dengan mengatur book-tax difference (Kamila, 2017).  

Eksekutif secara individu telah terbukti menentukan tingkat pengambilan 

keputusan penghindaran pajak perusahaan (Dryeng et al., 2008), sehingga 

pemegang saham berupaya memberikan insentif kepada eksekutif agar bertindak 

untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Kompensasi akan mengurangi biaya 

agensi yang dikeluarkan perusahaan, karena hubungan yang kuat antara 

pembayaran dan kinerja (pay and performance) dapat mengurangi biaya yang 

berhubungan dengan pengawasan pemegang saham (Cheffins dalam Solomon, 

2007) dan mempengaruhi eksekutif agar bertindak sesuai kepentingan pemegang 

saham. Skema kompensasi insentif telah terbukti mempengaruhi kecenderungan 

penghindaran pajak (Armstrong et al., 2013), dengan semakin besar insentif yang 

diberikan untuk manajer maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan 

perusahaan (Minnick dan Noga, 2010 dalam Rego dan Wilson 2012). 

Perusahaan yang melakukan koneksi politik, pada umumnya seringkali 

melakukan titndakan agresivitas pajak. Hal tersebut dilakukan perusahaan tersebut 

agar memiliki resiko deteksi yang lebih rendah karena politisi juga memberikan 

perlindungan terhadap perusahan yang terhubung denganya agar resiko 
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penghindaran pajaknya bisa lebih rendah. Kemudian perusahaan dapat memiliki 

informasi yang lebih baik mengenai perubahan peraturan perpajakan dimasa yang 

akan datang. Dampak yang dirasakan pula adalah rendahnya tekanan dari pasar 

modal untuk melakukan transparansi serta berpotensi menurunkan biaya politik 

terkait kegiatan perencanaan pajak melalui agresivitas pajak. Tidak hanya itu, 

bahwa koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses 

ke pemerintah pusat (Kim & Zhang, 2015).  

Struktur modal merupakan rasio yang menandakan besarnya modal 

eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Hasil 

perhitungan rasio struktur modal menandakan seberapa besar aset yang dimiliki 

perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan 

memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaanakan membayar beban 

bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan 

berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. 

Perusahaan dapat menggunakan tingkat struktur modal untuk mengurangi laba dan 

akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak (Brigham & Houston, 2010).  

Kualitas audit sebagai suatu kemungkinan (joint probability) dimana 

seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam 

sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah 

saji tergantung pada kemampuan teknikal auditor sementara tindakan melaporkan 

salah saji tergantung pada independensi auditor tersebut. Kualitas audit ini sangat 

penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan 

yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (De Angelo, 1981 
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dalam Hardiningsih, 2010). Menurut Chai dan Liu (2010), jika nominal pajak yang 

dibayar telalu tinggi biasanya akan memaksa perusahaan untukmelakukan 

penggelapan pajak, maka semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka 

perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan 

perpajakan.  

Selama ini, penelitian yang mempelajari pengaruh keempat faktor ini 

terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil yang inkonsisten dan berbeda-beda. 

Irawan dan Farahmita (2012) menemukan bahwa tingkat kompensasi direksi 

berpengaruh negatif pada penghindaran pajak perusahaan, sementara Dewi dan Sari 

(2015) menemukan bahwa insentif eksekutif yang diproksikan dengan total 

kompensasi yang mencakup jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain 

yang diterima eksekutif (dewan komisaris dan direksi) dibagi dengan jumlah 

penjualan perusahaan dalam setahun tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

perusahaan. Penelitian dari Wicaksono (2017) pada perusahaan BUMN dan swasta 

menunjukkan adanya hubungan positif antara koneksi politik dengan agresivitas 

pajak, sementara dari Zhang (2012) menemukan hubungan negatif antara 

keduanya. Adisamartha dan Noviasari (2015) tidak menemukan pengaruh antara 

struktur modal dengan tingkat agresivitas pajak, sementara menurut Bringham dan 

Houston (2010), perusahaan dapat menggunakan tingkat struktur modal untuk 

mengurangi laba dan akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak. 

Damayanti dan Susanto (2015) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara Feranika (2016) 

menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap 
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agresivitas pajak. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hijriani et al. (2014) dan 

berkontribusi dalam tiga hal. Pertama, penelitian ini akan mempelajari pengaruh 

insentif manajemen terhadap perilaku agresivitas pajak di perbankan, di mana 

hubungan antara keduanya masih jarang dipelajari pada perbankan di Indonesia. 

Kedua, penelitian ini akan membatasi objek penelitiannya pada perbankan swasta, 

dikarenakan penelitian sebelumnya seringkali mencantumkan bank BUMN, di 

mana mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk 

memahami lebih baik tentang pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. 

Ketiga, penelitian ini akan menjadikan variabel kualitas audit sebagai variabel 

pemoderasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini diberi judul “Pengaruh 

Insentif manajemen, koneksi politik dan struktur modal terhadap agresivitas pajak 

bank swasta nasional dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

Perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia harus menjalankan 

kewajiban pajaknya dengan baik dan taat. Namun, dikarenakan beban pajak yang 

mengurangi laba perusahaan, maka perusahaan seringkali terindikasi melakukan 

perencanaan pajak yang cenderung agresif dan mengarah ke penghindaran pajak, 

bahkan pengelakan pajak.  

Masalah perencanaan perpajakan saat ini telah menjadi topik yang sering 

dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia khususnya para pelaku 
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bisnis, mengingat realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target dalam beberapa 

tahun terakhir. Perencanaan pajak sendiri dilakukan oleh perusahaaan dengan 

alasan maupun tujuan yang berbeda-beda, misalnya adanya kondisi keterbatasan 

keuangan yang dialami perusahaan. Ketika perusahaan dihadapkan pada kondisi 

tersebut, memungkinkan untuk melakukan perencanaan pajak guna meminimalkan 

beban pajak yang dikenakan. 

Agresivitas pajak dapat dilakukan karena ketidakpatuhan perusahaan terhadap 

peraturan perpajakan maupun aktivitas penghematan pajak sesuai peraturan. 

Perusahaan yang memanfaatkan celah peraturan untuk mengurangi beban pajak 

dianggap telah melakukan agresivitas pajak walaupun tidak menyalahi aturan yang 

ada (Kamila, 2014). 

Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi perilaku pajak agresif, yaitu 

insentif manajemen, koneksi politik dan struktur modal perusahaan. Selain itu, 

faktor-faktor tersebut dapat diperkuat atau diperlemah hubungannya dengan adanya 

kualitas audit. Masing-masing faktor tersebut berpotensi mengurangi atau 

mendorong agresivitas pajak. 

1.3. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat 

dikemukakan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Apakah Insentif Manajemen berpengaruh pada Agresivitas Pajak bank swasta 

nasional? 
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2. Apakah Koneksi Politik berpengaruh pada Agresivitas Pajak bank swasta 

nasional? 

3. Apakah Struktur Modal berpengaruh pada Agresivitas Pajak bank swasta 

nasional?   

4. Apakah Kualitas Audit dapat memoderasi hubungan antara insentif manajemen 

dan agresivitas pajak? 

5. Apakah Kualitas Audit dapat memoderasi hubungan antara koneksi politik dan 

agresivitas pajak? 

6. Apakah Kualitas Audit dapat memoderasi hubungan antara struktur modal dan 

agresivitas pajak? 

1.4. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Insentif Manajemen dan Agresivitas 

Pajak pada bank swasta nasional 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak 

pada bank swasta nasional 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara Struktur Modal dan Agresivitas Pajak 

pada bank swasta nasional 

4. Untuk mengetahui apakah kualitas audit dapat memoderasi hubungan antara 

insentif manajemen dan agresivitas pajak pada bank swasta nasional 

5. Untuk mengetahui apakah kualitas audit dapat memoderasi hubungan antara 

koneksi politik dan agresivitas pajak pada bank swasta nasional 
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6. Untuk mengetahui apakah kualitas audit dapat memoderasi hubungan antara 

struktur modal dan agresivitas pajak pada bank swasta nasional 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian mengenai pengaruh insentif manajemen, koneksi politik, 

dan struktur modal terhadap agresivitas pajak dengan kualitas audit sebagai variabel 

pemoderasi ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi penulis 

 Untuk menambah wawasan bagi penulis yang berkaitan dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi agresivitas pajak. 

2. Bagi pembaca 

 Memberikan informasi, tambahan referensi, dan bahan pengembangan 

penelitian berikutnya terkait dengan insentif manajemen, koneksi politik, 

struktur modal dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak. 

3. Bagi perbankan 

 Bagi manajemen perbankan di Indonesia dapat menjadi masukan dan dorongan 

bahwa betapa pentingnya pengaruh insentif manajemen, koneksi politik, struktur 

modal, dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak dalam kegiatan operasional 

perbankan, sehingga dapat mencegah bank swasta nasional terjebak dalam 

dilema antara kegiatan yang legal atau illegal dalam perencanaan pajaknya. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 

Penelitian ini terdiri dari beberapa Bab yang kemudian dijabarkan lebih rinci 

dalam beberapa bab. Berikut penjelasan masing – masing bab: 

Pengaruh Insentif Manajemen, Koneksi Politik..., Diefa Nadia Putri, Ak.-Ibs, 2018



BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakangnya dilakukan penelitian ini, yaitu 

tentang agresivitas pajak, dan masalah-masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. Pada bab ini membahas latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian.  

BAB II KERANGKA TEORITIS 

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dan mendukung penelitian ini, 

antara lain pajak, perencanaan pajak, agresivitas pajak, insentif manajemen, 

koneksi politik, dan struktur modal, penelitian terdahulu, serta hipotesis 

yang dirumuskan untuk penelitian ini.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metode pengambilan data agresivitas 

pajak, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis. Bab ini meliputi 

objek penelitian yaitu pada bank swasta nasional, model penelitian, jenis 

data yang digunakan, definisi variabel-variabel penelitian, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisa data, serta metode pengujian asumsi 

regresi yang dilakukan.  

 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai deskripsi dari obyek penelitian, perhitungan 

data-data yang diperoleh seperti hasil dari analisis statistik deskriptif, uji 
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data panel, uji normalitas, uji heterokedasitas, uji multikolinieritas, uji 

autokorelasi, analisis linier berganda, dan uji t. Selain itu, pengolahan data 

menggunakan Eviews 9 di mana akan mendapatkan hasil interpretasi pada 

penelitian terhadap agresivitas pajak 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang sudah didapatkan dari hasil uji 

hipotesis tentang agresivitas pajak, serta saran untuk peneliti selanjutnya.  
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

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

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

teori keagenan, insentif manajemen, koneksi politik, struktur modal, kualitas audit 

dan agresivitas pajak. Bab ini juga menguraikan pengembangan hipotesis dan 

perkembangan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penerapan 

insentif manajemen, koneksi politik dan struktur modal pada agresivitas pajak. 

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

 

 Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agent dan principal. Menurut 

Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah kontrak antara satu atau lebih 

individu dengan individu lain, salah satu pihak berperan sebagai principal dan 

pihak lain sebagai agent. Semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh 

perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan menggunakan 

pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba, karena perusahaan yang memiliki 

tingkat laba yang tinggi dinilai akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan 

konsumen dan media yang nantinya juga akan menarik perhatian pemerintah dan 

regulator sehingga menyebabkan terjadinya biaya politis, diantaranya muncul 

intervensi pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi, dan berbagai macam 

tuntutan lain yang dapat meningkatkan biaya politis (Watts dan Zimmerman,1989).
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Istilah yang sering digunakan di dalam menggambarkan agency theory 

yakni principal sebagai pemegang saham dan agent sebagai manajemen yang 

mengelola perusahaan. Kemudian, dalam mewujudkan kontrak kerja yang 

dimaksud, maka pemegang saham menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan 

operasi perusahaan. Pihak agent sebagai pengelola perusahaan yang dipimpin oleh 

seorang manajer memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan operasional 

perusahaan sebagaimana diamanahkan oleh para pemegang saham (principal). 

Upaya di dalam peningkatan kemakmuran pemegang saham dapat melalui 

peningkatan nilai perusahaan. Berikut sebagai imbalan adalah manajer akan 

memperoleh gaji, bonus, dan berbagai kompensasi lainya (Jensen, 1986).  

Masalah keagenan muncul ketika terjadi konflik kepentingan dan asimetri 

informasi yang terjadi akibat principal yang tidak berpartisipasi secara langsung 

pada pengelolaan operasional perusahaan seperti agent. Menurut Scott (2009) 

terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu adverse selection dan moral hazard. 

Adverse Selection adalah suatu keadaan ketika manajer memiliki kemampuan untuk 

memanfaatkan informasi yang mereka miliki untuk kepentingan pribadinya, 

sedangkan moral hazard adalah permasalahan yang muncul jika agent tidak 

melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak dan melanggar etika 

yang tidak layak dilakukan.  

Indonesia menganut sistem perpajakan self assessment system yaitu 

wewenang yang diberikan pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak 

sendiri. Hubungan antara principal dan agent dapat mempengaruhi dalam hal 

perpajakan tersebut (Amelia, 2015).   

Pengaruh Insentif Manajemen, Koneksi Politik..., Diefa Nadia Putri, Ak.-Ibs, 2018



 Perbedaan kepentingan antara principal dan agent dapat mempengaruhi 

berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya dalah 

kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia 

yang menggunakan self assessment system memberikan wewenang kepada 

perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan 

sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi agent untuk memanipulasi 

pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung 

perusahaan semakin kecil (Ardyansyah, 2014).   

 Teori keagenan merupakan salah satu teori yang menjadi dasar (grand 

theory) dari penelitian ini dan dapat menjelaskan hubungan antara insentif 

manajemen, koneksi politik dan struktur modal terhadap agresivitas pajak dengan 

dimoderasikan oleh kualitas audit. 

2.1.2. Teori Stakeholder 

 

 Teori stakeholder dikemukakan pertama kali diperkenalkan oleh Stanford 

Research institute pada tahun 1963 yang kemudian dikembangkan lebih jauh lagi 

oleh Freeman di Tahun 1984. Freeman (1984) dalam Indrawati (2009) menyatakan 

bahwa stakeholder merupakan pihak-pihak yang keberadaannya terkait dengan 

kebijakan dari sebuah perusahaan. Asumsi dari teori ini menjelaskan bahwa 

keberadaan dari perusahaan selalu dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan 

dari para stakeholder.  
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Stakeholder merupakan individu atau sekumpulan orang (kelompok) yang 

memiliki kepentingan bisnis dengan perusahaan atau organisasi (Sutiyok dan 

Rahmawati, 2014). Gray et al (1997) meyatakan bahwa dalam teori stakeholder 

merupakan pendekatan berbasis tekanan pasar (market forces approach), dimana 

penyediaan atau penarikan atas sumber ekonomi akan menentukan tipe 

pengungkapan sosial dan lingkungan pada titik waktu tertentu. Di samping itu teori 

stakeholder mengabaikan pengaruh masyarakat luas terhadap penyediaan informasi 

dalam pelaporan keuangan, termasuk keberadaan hukum dan regulasi yang 

menghendaki adanya pengungkapan informasi tertentu.  

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik 

(Shareholder) sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas 

yaitu pada ranah sosial kemasyarakatan (stakeholder), selanjutnya disebut 

tanggungjawab social (Social responsibility). Fenomena seperti ini terjadi, karena 

adanya tuntutan dari masyarakat akibat negative externalities yang timbul serta 

ketimpangan social yang terjadi (Hadi 2011:93).  

Stakeholder dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik 

secara langsung. Untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, perusahaan harus 

menjaga hubungan baik dengan stakeholder karena stakeholder memiliki pengaruh 

kepada jalannya perusahaan. Dengan demikian perusahaan tidak bisa melepaskan 

diri dari peran stakeholder. Perusahaan harus dapat memenuhi harapan-harapan 

stakeholdernya dan memberikan nilai tambah pada stakeholdernya. Salah satu 

bentuknya adalah memperhatikan masalah sosial dan lingkungan untuk menjaga 

hubungan baik dengan stakeholder. Dalam pandangan teori stakeholder, 
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perusahaan harus memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingannya selain 

pemegang saham, seperti karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat sekitar 

(Wahyudi, 2015). 

Menurut Fatayatiningrum (2011) tujuan utama dari teori stakeholder untuk 

membantu manajer mengerti lingkungan stakeholder dan melakukan pengelolaan 

yang lebih efektif. Tujuan yang lebih luas dari teori stakeholder adalah membantu 

manajer perusahaan dalam meningkatkan value added dan meminimalisir kerugian.   

Salah satu stakeholder dari perusahaan adalah pemerintah, karena untuk 

menjaga keberlangsungan hidupnya, perusahaan harus patuh pada seluruh regulasi 

yang ditetapkan pemerintah atas entitas usaha, termasuk kewajiban perpajakan. 

Perusahaan yang patuh terhadap kewajiban perpajakan merupakan bentuk tanggung 

jawab sosial dari perusahaan, karena pendapatan negara dari perpajakan digunakan 

untuk pembangunan dan penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya 

untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Namun, banyak perusahaan yang 

terindikasi melakukan tindakan agresivitas pajak karena beban pajak mengurangi 

laba perusahaan. 

 Teori stakeholder merupakan salah satu teori yang menjadi dasar (grand 

theory) dari penelitian ini dan dapat menjelaskan hubungan antara insentif 

manajemen, koneksi politik dan struktur modal terhadap agresivitas pajak dengan 

dimoderasikan oleh kualitas audit. 
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2.1.3. Pajak 

 

2.1.3.1. Pengertian Pajak 

 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. 

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam 

pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam 

negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang 

berguna bagi kepentingan bersama. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum 

berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 

2011).  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.  

Menurut S.I. Djajadiningrat mengemukakan definisi dari pajak sebagai 

suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara 

secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2014).  
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2.1.3.2. Rekonsiliasi Fiskal 

 

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba komersial yang 

berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba 

yang sesuai dengan ketentuan pajak. Terdapat 2 jenis fiskal, yaitu : (a) koreksi 

positif akan mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat, hal ini biasanya 

dilakukan karena adanya beban yang tidak diakui pajak, penyusutan komersial 

lebih besar dari penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi 

fiskal. (b) koreksi negatif mengakibatkan penghasilan kena pajak menurun, hal ini 

biasanya dilakukan karena adanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, 

penghasilan yang dikenakan PPh final, penyusutan komersial lebih kecil dari 

penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal, 

penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, koreksi negatif lainnya 

(Firmansyah dan Retnani, 2015).  

Penyusunan laporan keuangan fiskal dengan pendekatan koreksi fiskal ini 

penyusunannya dapat dihasilkan dari data pembukuan laporan keuangan komersial 

yang di rekonsiliasi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan laporan keuangan 

komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu 

perbedaan waktu (temporal different) dan perbedaan tetap (permanent different).  

Perbedaan permanen merupakan perbedaan yang muncul akibat adanya 

perbedaan peraturan terkait pengakuan pendapatan dan biaya antara Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan. Perbedaan temporer timbul sebagai akibat perbedaan waktu pengakuan 

atas pendapatan dan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan 
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Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Rekonsiliasi fiskal menjadi solusi 

untuk menjembatani perbedaan permanen dan perbedaan temporer yang timbul 

akibat perbedaan tujuan dan dasar hukum antara laporan keuangan komersial dan 

laporan fiskal (Prasetiyo dan Rafitaningsih, 2015). 

2.1.3.3. Tax Planning 

 

Zain (2008) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak merupakan 

tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang 

tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. 

Tujuan dari tax planning adalah untuk mengatur urusan keuangan dengan 

sedemikian rupa untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan (Agrawal, 2007). 

Tax planning berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan 

perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah, dan 

dengan cara yang legal (Muljono, 2009). 

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak 

untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang 

dikemukakan oleh Hanlon dan Heitzman (2010) yaitu: 

1. Pergeseran pajak (shifting), adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak 

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

dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.  

2. Kapitalisasi, yaitu pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak 

yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.  

3. Transformasi, yaitu cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan 

dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.  
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4. Tax Evasion, yaitu penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan 

peraturan perpajakan. 

5. Tax Avoidance, yaitu penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang 

ada. Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil 

oleh wajib pajak terutama badan, dalam usahanya melaksanakan tax planning 

dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak 

yang harus dibayar. Di antara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun 

ilegal.  

 Hlaing (2012) berpendapat agresivitas pajak merupakan aktivitas 

merencanakan pajak perusahaan untuk mengurangi tingkat effective tax rate (ETR) 

perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak sebagai usaha yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalisir atau menekan beban 

pajak perusahaan (Aryudanto, 2016). Tindakan agresivitas pajak perusahaan dapat 

berupa pergeseran pajak, penghindaran pajak, maupun pengelakan pajak.  

2.1.4. Insentif Manajemen 

 

Perusahaan memberikan kompensasi untuk memotivasi manajer untuk 

bertindak dalam upaya memaksimalkan kompensasi yang akan mereka terima. 

Kompensasi yang akan diberikan kepada manajer bertujuan agar manajer 

melakukan efisiensi dalam aktivitas operasi perusahaan, salah satunya yaitu 

bagaimana dalam hasil dari kinerja manajerial itu sendiri. Sudarmanto (2015) 

menyebutkan dua komponen kompensasi, yaitu pembayaran keuangan langsung 

dalam bentuk gaji, upah, insentif, serta pembayaran tidak langsung dalam bentuk 

tunjangan seperti asuransi dan uang liburan. Selain itu, insentif manajemen juga 

Pengaruh Insentif Manajemen, Koneksi Politik..., Diefa Nadia Putri, Ak.-Ibs, 2018



dapat berasal dari perubahan nilai pada portfolio ekuitas manajemen (Armstrong et 

al., 2015). 

 Berdasarkan sebagian dari laporan keuangan juga menjelaskan bahwa 

manajemen eksekutif meliputi: Dewan komisaris, Direksi, Komite Audit. Fani 

(2010) menjelaskan bahwa manajemen puncak, sering disebut manajer atau 

eksekutif kunci. Jenjang ini meliputi dewan direktur, direktur atau chief officer 

(CEO), dan pimpinan lain. Manajemen ini bertugas menyusun rencana-rencana 

umum perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting tentang hal-hal 

seperti penggabungan (merger), produk baru dan pengeluaran saham. Kompensasi 

sendiri diproksikan menggunakan Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan 

kepada manjemen eksekutif. 

Santi dan Puji (2014) menjelaskan bahwa kebijakan Kompensasi eksekutif 

pada dasarnya merupakan bentuk kontrak keagenan antara pemegang saham 

(principal) dengan manajemen perusahaan (agent). Kebijakan penentuan 

kompensasi eksekutif merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam 

rangka mendorong peningkatan kinerja. Manajemen bertanggung jawab untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik atau pemegang pemegang saham, dan 

sebagai imbalannya manajemen akan memperoleh kompensasi sesuai dengan 

kontrak. Pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat meningkatkan 

kinerja dengan kebijakan pemberian kompensasi yang tepat. 

 

Bukti empiris menunjukkan bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif 

terhadap tingkat kompensasi ataupun insentif (Armstrong et al., (2015) dalam 
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Halioui et al., (2016)). Menurut Phillips (2003), kompensasi yang berdasarkan pada 

laba setelah pajak dapat menghasilkan ETR yang lebih rendah, yang 

mengindikasikan adanya agresivitas pajak. Kompensasi semacam ini mendorong 

manajer untuk bekerjasama dengan konsultan pajak dan mengembangkan serta 

menerapkan strategi perencanaan pajak (Halioui et al., 2016) 

2.1.5. Koneksi Politik 

 

Perusahaan yang melakukan koneksi politik adalah perusahaan yang 

mempunyai hubungan istimewa dengan pemerintah (Gomez, 2009) dalam 

(Widagdo & Pranoto, 2016). Hubungan istimewa antara pemilik perusahaan 

dengan pemerintah tentunya pemilik perusahaan adalah tokoh politik yang 

terkemuka yang dimana merupakan anggota dewan baik itu di pemerintahaan pusat 

maupun daerah ataupun sebagai anggota partai politik (Gomez, 2009). 

Menurut Faccio (2006), dorongan perusahaan untuk memiliki koneksi politik 

telah mendapat perhatian khusus dari para pengamat ekonomi karena adanya 

indikasi perlakuan istimewa dari pemerintah, terlebih bagi perusahaan yang 

dimiliki langsung oleh pejabat atau orang yang memegang posisi penting di dalam 

pemerintahan. Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik apabila minimal 

salah satu pemegang saham utama (orang yang memiliki paling tidak 10 persen dari 

total hak suara) atau salah satu pimpinan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau 

sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki relasi dengan 

politikus atau partai politik (Faccio,2006).  

Perusahaan dengan koneksi akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi 

pajaknya karena risiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan 
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mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak (Chaney et al., 2007; Kim dan 

Zhang, 2016). Selain itu, perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung 

memiliki perencanaan pajak yang agresif karena kurangnya tekanan pasar modal 

untuk meningkatkan transparansi (Kim dan Zhang, 2016). Faktor ini akan semakin 

mendorong manajemen untuk berusaha mencari cara untuk meningkatkan 

hubungannya dengan pimpinan negara atau menjalin hubungan dekat dengan partai 

politik agar manfaat tersebut diperoleh perusahaan (Li et al., 2013).  

2.1.6. Struktur Modal 

 

 Leverage (struktur modal) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya 

utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. 

Leverage adalah ukuran persentase total aset perusahaan yang diperoleh dari pihak 

kreditur (Kieso et al, 2009).  

Tingkat Financial leverage perusahaan dapat menggambarkan risiko 

keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena leverage merupakan alat untuk 

mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur dalam membiayai 

aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat 

bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan 

yang mempunyai tingkat leverage rendah, berarti perusahaan tersebut lebih banyak 

membiayai asetnya dengan modal sendiri. 

Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga 

yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi 

laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar 
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perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012).  Mills (dalam Dunbar, 2011) 

berpendapat bahwa leverage mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan 

perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi memiliki 

kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak melalui transaksi–transaksi 

keuangan. 

2.1.7. Kualitas Audit 

 

Kualitas audit adalah kemampuan profesional individu auditor dalam 

melakukan pekerjaannya. Auditor dengan kemampuan profesional tinggi akan 

lebih melaksanakan audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap 

tahapan-tahapan proses audit secara lengkap (Hardiningsih dan Oktaviani, 2012). 

Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor akan sangat bergantung pada 

kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor.  

Audit yang berkualitas bermakna proses pengauditan yang sesuai dengan 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), keahlian auditor, dan kode etik profesi 

akuntan publik. Kualitas audit diproksikan dengan membedakan ukuran Kantor 

Akuntan Publik (KAP) menjadi KAP Big Four dan KAP Non Big Four (Damayanti 

dan Susanto, 2015).  Hal tersebut dikarenakan KAP Big Four berafiliasi dengan 

berbagai KAP di seluruh dunia sehingga menjadi lebih menguasai teknik audit dan 

lebih memahami bisnis klien. Nilai kontrak KAP Big Four yang besar berkaitan 

erat dengan risiko yang ditanggung oleh KAP. Hal tersebut menyebabkan partner 

KAP untuk saling mengawasi (peer review) sehingga meningkatkan independensi 

dan kompetensi partner lain (Damayanti dan Susanto, 2015).  

Kualitas audit menurut Watkins (2004) dalam Arry (2013) adalah 
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probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar 

tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material.  

Ketaatan pajak perusahaan menjadi salah satu isu penting yang diperhatikan 

oleh para pemangku kepentingan (Armstrong et al., 2015).  Jumlah beban pajak 

penghasilan dapat mencapai setengah dari laba bersih perusahaan, sehingga beban 

pajak merupakan salah satu pos dalam laporan keuangan yang material 

(Kanagaretnam et al., 2015). Audit yang berkualitas akan mampu menekan perilaku 

pajak agresif perusahaan yang ditunjukan melalui nilai ETR perusahaan yang tinggi 

yang merupakan proksi dari agresivitas pajak. Hal ini terjadi karena auditor telah 

transparan dan mampu menjaga integritasnya dalam pelaksanaan audit sehingga 

usaha perusahaan untuk menurunkan beban pajak telah diungkapkan kepada publik.  

2.2. Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 

 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul dan 

Tahun 

Peneliti 

Variable Hasil 

1 

Dewi 

Pradnyanita 

dan Sari 

Ratna 

(2015) 

Pengaruh 

Insentif 

Eksekutif, 

Corporate Risk 

dan Corporate 

Governance 

pada Tax 

Avoidance 

Dependent: 

Tax Avoidance 

 

Independent: 

Insentif 

Eksekutif, 

Corporate 

Risk, dan 

Corporate 

Governance 

corporate risk 

berpengaruh negatif 

pada tax avoidance. 

Insentif eksekutif, 

kepemilikan 

institusional, 

komisaris independen 

dan komite audit tidak 

memiliki pengaruh 

pada tax avoidance. 

Sedangkan kualitas 

audit berpengaruh 

positif pada tax 

avoidance.  
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2 

Adnan dan 

Meilia 

(2017) 

Pengaru 

Financial 

Distress, 

Karakteristik 

Eksekutif, dan 

Kompensasi 

Eksekutif 

terhadap Tax 

Avoidance  

Dependent: 

Tax Avoidance 

 

Independent: 

Financial 

Distress, 

Karakteristik  

Eksekutif, dan 

Kompensasi 

Eksekutif 

hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

tekanan keuangan, 

karakteristik 

eksekutif, dan 

kompensasi eksekutif 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

Sementara dalam uji 

simultan, ketiga 

variabel independen 

tersebut terlihat 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak. 

 

3 

Adisamarth

a dan 

Noviari 

(2015) 

Pengaruh 

Likuiditas 

Leverage, 

Intensitas 

Persediaan dan 

Intensitas asset 

tetap pada 

tingkat 

agresivitas 

wajib pajak 

badan 

Dependent: 

Agresivitas 

wajib pajak 

 

Independent: 

Likuiditas, 

leverage, 

intensitas 

persediaan, 

dan intensitas 

asset tetap 

faktor likuiditas dan 

intensitas persediaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan pada 

tingkat agresivitas 

pajak. Sementara 

faktor leverage dan 

intensitas aset tetap 

tidak berpengaruh 

signifikan pada 

tingkat agresivitas 

wajib pajak badan.  

4 

Wicaksono 

Nugroho 

(2017) 

Koneksi 

politik dan 

Agresivitas 

pajak: 

Fenomena di 

Indonesia 

Dependent: 

Agresivitas 

pajak 

 

Independent: 

Koneksi 

politik 

perusahaan yang 

berkoneksi politik 

membayar pajak lebih 

efektif dibanding 

perusahan yang tidak 

berkoneksi politik.  

5 

Suprimarini 

& H 

Suprasto 

(2017) 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility, 

Kualitas Audit 

dan 

Kepemilikan 

Institusional 

pada 

Dependen: 

Agresivitas 

Pajak 

 

Independen: 

Corporate 

Social 

Responsibility, 

Kualitas Audit, 

analisis corporate 

social responsibility 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak. 

Kualitas audit 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

agresivitas pajak. 
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Agresivitas 

Pajak 

dan 

Kepemilikan 

Institusional 

Kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak.  

6 

Halioui, 

Neifar dan 

Abdelaziz 

(2016) 

Tata kelola 

perusahaan, 

CEO 

kompensasi 

dan pajak 

agresivitas 

 

Dependen: 

Agresivitas 

Pajaak 

 

Independen: 

Tata kelola 

perusahaan, 

CEO 

Kompensasi  

 

besarnya pengaruh 

struktur tata kelola 

perusahaan dan 

kompensasi CEO 

terhadap pengurangan 

agresivitas pajak. 

Memang, ada 

hubungan negatif 

yang signifikan antara 

ukuran dewan, gaji 

CEO, opsi saham 

CEO dan agresivitas 

pajak. Selain itu, 

penelitian ini 

mengungkapkan 

bahwa ada hubungan 

negatif langsung 

antara dualitas CEO, 

biaya pajak dan 

agresivitas 

perpajakan. 

7 

Wahab, 

Ariff, 

Marzuki 

and Sanusi 

(2017) 

Hubungan 

politik, tata 

kelola 

perusahaan, 

dan pajak 

agresivitas di 

Malaysia 

 

Dependen: 

Agresivitas 

Pajak 

 

Independen: 

Hubungan 

Politik, Tata 

kelola 

perusahaan 

menemukan bahwa 

perusahaan yang 

terhubung secara 

politis lebih agresif 

daripada perusahaan 

yang tidak terhubung. 

Selanjutnya, studi 

tersebut menemukan 

bahwa ukuran dewan 

besar mengurangi 

kemungkinan 

agresivitas perpajakan 

dan hubungan non-

linier ada antara 

kepemilikan 

institusional dan 

agresivitas pajak yang 

menunjukkan 

peningkatan dalam 

pemantauan karena 
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kepemilikan 

meningkat. Namun, 

penelitian ini tidak 

menemukan bukti 

bahwa tata kelola 

perusahaan 

mengurangi pengaruh 

hubungan politik 

dalam 

mempromosikan 

perilaku agresivitas 

pajak. Temuan 

tersebut menunjukkan 

bahwa dampak 

hubungan politik 

dapat lebih besar 

daripada manfaat 

perubahan tata kelola 

perusahaan di 

Malaysia. 

8 

Putri Rizal 

dan Putra 

Bella 

Irwansyah 

(2017) 

Pengaruh 

Leverage, 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

dan Proporsi 

Kepemilikan 

Institusional 

terhadap Tax 

Voidance 

Dependen: Tax 

Avoidance 

 

Independen: 

Leverage, 

Profitabhilitas, 

Ukuran 

Perusahaan 

dan Proporsi 

Kepemilikan 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

leverage dan 

protability memiliki 

pengaruh negatif dan 

signi kan terhadap tax 

avoidance karena 

perusahaan-

perusahaan 

manufaktur sub sektor 

konsumsi merupakan 

perusahaan yang 

operasionalnya 

banyak dibiayai oleh 

hutang. Ukuran 

perusahaan dan 

proporsi kepemilikan 

berpengaruh positif 

dan signi kan. 

Semakin besar ukuran 

perusahaan maka cash 

e ective tax rate 

perusahaan akan 

semakin besar yang 

mengindikasikan 

tingkat penghindaran 
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pajak yang semakin 

rendah.  

9 

Damayanti 

& Susanto 

(2015) 

Pengaruh 

Komite Audit, 

Kualitas Audit, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Risiko 

Perusahaan, 

dan ROA 

terhadap tax 

avoidance 

Dependen: 

Tax Avoidance 

 

Independen: 

Komite Audit, 

Kualitas Audit, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Risiko 

Perusahaan, 

dan ROA 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

risiko perusahaan dan 

return on assets 

berpengaruh terhadap 

tax avoidance. 

Sedangkan komite 

audit, kualitas audit 

dan kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh terhadap 

tax avoidance.  

10 

Darmawan 

dan 

Sukartha 

(2014) 

Pengaruh 

Penerapan 

Corporate 

Governance, 

Leverage, 

ROA, dan 

Ukuran 

Perusahaan 

pada 

Penghindaran 

Pajak 

Dependen: 

Penghindaran 

Pajak 

 

Independen: 

Penerapan 

Corporate 

Governance, 

Leverage, 

ROA, dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Hasil penelitian 

memperlihatkan 

bahwa terdapat 

pengaruh antara 

Corporate 

Governance, ROA, 

dan ukuran 

perusahaan dengan 

penghindaran pajak. 

Variabel leverage 

dalam penelitian ini 

tidak menunjukkan 

pengaruh pada 

penghindaran pajak.  

 

 

2.3. Kerangka Hipotesis 

Penelitian ini menguji pengaruh intensif manajemen, koneksi politik, struktur 

modal, dan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi terhadap agresivitas pajak 

yang dilakukan oleh perusahaan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan 

ditunjukan oleh gambar 2.1. berikut: 
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Gambar 2.1. 

Kerangka Hipotesis 

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang diduga mempengaruhi 

satu variabel yang akan ditetapkan berdasarkan pengembangan hipotesis yang akan 

dilakukan dengan mengacu pada landasan teori yang ada dari penelitian 

sebelumnya. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan alat statistik yang 

telah ditetapkan.  

2.4. Pengembangan Hipotesis 

 

 Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang dikumpulkan (Arikunto, 

2002). Berdasarkan landasan teori diatas, maka dalam penelitian ini diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

2.4.1. Pengaruh Insentif Manajemen terhadap Agresivitas Pajak 

 

 Perusahaan memberikan kompensasi untuk memotivasi manajer untuk 

bertindak dalam upaya memaksimalkan kompensasi yang akan mereka terima. 

Kompensasi yang akan diberikan kepada manajer bertujuan agar manajer 
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melakukan efisiensi dalam aktivitas operasi perusahaan, salah satunya yaitu 

bagaimana dalam hasil dari kinerja manajerial itu sendiri. Berdasarkan teori 

keagenan, manajemen perusahaan akan berusaha untuk memperoleh insentif 

manajemen yang sebesar-besarnya. Beban pajak merupakan pengurang dari laba, 

sehingga manajemen perusahaan dapat melakukan tindakan pajak agresif agar 

insentif yang diterimanya dapat maksimal. Selain itu, menurut teori stakeholder, 

walaupun salah satu stakeholder dari perusahaan adalah pemerintah, manajemen 

berada di bawah tekanan untuk meningkatkan laba bagi keuntungan pemegang 

saham. Meilia dan Adnan (2017) menemukan bahwa kompensasi Eksekutif atau 

insentif manajemen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas 

pajak. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut: 

H1: Insentif manajemen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. 

2.4.2. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak 

 

Perusahaan yang melakukan koneksi politik adalah persuahaan yang 

mempunyai hubungan istimewa dengan pemerintah (Gomez, 2009) dalam 

(Widagdo & Pranoto, 2016). Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik 

apabila minimal salah satu pemegang saham utama (orang yang memiliki paling 

tidak 10 persen dari total hak suara) atau salah satu pimpinan (CEO, presiden, wakil 

presiden, ketua atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri atau 

memiliki relasi dengan politikus atau partai politik (Faccio, 2006).  

Berdasarkan teori keagenan, adanya koneksi politik akan menurunkan biaya 

keagenan pada perusahaan, dikarenakan perusahaan mendapat eksposur lebih 
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tinggi dari masyarakat dan pemerintah akibat adanya pimpinan perusahaan yang 

berhubungan dekat dengan partai politik. Adanya eksposur tinggi ini akan 

meningkatkan risiko bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, sehingga 

mengurangi kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif. 

Mulyani et al (2015) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif 

signifikan terhadap agresivitas pajak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

 

H2: Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 

2.4.3. Pengaruh Struktur Modal terhadap Agresivitas Pajak 

 

Leverage (struktur modal) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya 

utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. 

Leverage adalah ukuran persentase total aset perusahaan yang diperoleh dari pihak 

kreditur (Kieso et al, 2009). Mills (dalam Dunbar, 2011) berpendapat bahwa 

leverage (struktur modal) mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan 

perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi memiliki 

kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak melalui transaksi–transaksi 

keuangan. 

Berdasarkan teori keagenan, perusahaan akan memilih pendanaan melalui 

hutang untuk meringankan beban pajaknya. Kebijakan utang dan struktur modal 

merupakan diskresi dari manajer untuk memilih pendanaan dengan menggunakan 

utang atau modal yang tidak melibatkan investor dalam pengambilan keputusan 

tersebut. Nuhardono dan Firmansyah (2017) menemukan bahwa leverage 

berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.  

Pengaruh Insentif Manajemen, Koneksi Politik..., Diefa Nadia Putri, Ak.-Ibs, 2018



Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H3: Struktur modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.  

2.4.4. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak 

 

Kualitas audit didefinisikan sebagai sebuah peluang dimana auditor 

eksternal dapat mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan dan kemudian 

melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan (DeAngelo, 1981). Audit yang 

berkualitas akan mampu menekan prilaku pajak agresif perusahaan yang ditunjukan 

melalui nilai ETR perusahaan yang tinggi yang merupakan proksi dari agresivitas 

pajak. Hal ini terjadi karena auditor telah transparan dan mampu menjaga 

integritasnya dalam pelaksanaan audit sehingga usaha perusahaan untuk 

menurunkan beban pajak telah diungkapkan kepada publik.  

Berdasarkan teori keagenan, audit independen yang berkualitas dapat 

meminimalisir biaya keagenan pada perusahaan, karena audit yang berkualitas 

mampu mendeteksi risiko perusahaan dan fluktuasi pos-pos dalam laporan 

keuangan yang tidak wajar akibat adanya perilaku pajak yang agresif. Dengan 

adanya audit yang independen, maka dapat memperlemah pengaruh faktor-faktor 

lainnya yang dapat meningkatkan agresivitas pajak, serta memperkuat faktor-faktor 

yang mengurangi agresivitas pajak.  Kanageratman et al. (2016), Feranika (2017), 

dan Fadhilah (2014) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif 

terhadap perilaku pajak agresif perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis-hipotesis sebagai 

berikut: 

H4a:  Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. 
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H4b: Kualitas audit akan memperlemah pengaruh positif insentif manajemen 

terhadap agresivitas pajak 

H4c: Kualitas audit akan memperkuat pengaruh negatif koneksi politik terhadap 

agresivitas pajak. 

H4d: Kualitas audit akan memperlemah pengaruh positif struktur modal terhadap 

agresivitas pajak
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk menguji apakah insentif manajemen, koneksi 

politik dan struktur modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan kualitas 

audit sebagai variabel pemoderasi. Objek yang menjadi bahan penelitian adalah 

perusahaan bank swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode tahun 2014 sampai dengan 2016.  

3.2. Populasi dan Sampel 

 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bank swasta nasional yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia yang termuat di Indonesia pada tahun 2014-2016. 

Sampel adalah bagian dari populasi, sehingga peneliti dapat menarik 

kesimpulan yang dapat digeneralisasi untuk populasi yang diinginkan (Sekaran dan 

Bougie, 2016). Sampel pada penelitian ini adalah bank swasta nasional yang listing 

di BEI selama periode 2014-2016. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan purposive sampling method, yaitu metode 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu: 

1. Bank swasta nasional yang terdapat di BEI dari tahun 2014-2016 

2. Laporan keuangan disajikan dengan menggunakan mata uang rupiah (Rp). 

3. Bank tidak keluar (delisting) dari BEI selama periode penelitian. 

4. Laporan keuangan bank tersedia lengkap di situs BEI. 
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5. Semua data yang dibutuhkan dalam perhitungan variabel penelitian ini tersedia. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder 

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

dan Bougie, 2016). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari hasil pengamatan Laporan Tahunan perusahaan bank swasta  nasional yang 

terdaftar pada tahun pengamatan 2014 sampai 2016 melalui situs resmi Indonesia. 

3.4. Variabel dan Operasional Variabel 

 

Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dalam 

penelitian ini memiliki lima variabel yang terlibat, yaitu: 

a. Variabel Dependen (Y) : Agresivitas Pajak  

b. Variabel Independen (X) : 

1. Insentif Manajemen (𝑋1) 

2. Koneksi Politik (𝑋2) 

3. Struktur Modal (𝑋3) 

4. Kualitas Audit (𝑋4) 

Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

perlu dilakukan untuk menguji dan menganalisis hipotesis. Definisi operasional 

variabel terikat dan bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

3.4.1. Variabel Dependen  

 

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang 
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menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak (CETR). 

3.4.1.1. Agresivitas Pajak  

 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah agresivitas 

pajak. Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diukur dengan Cash Effective Tax 

Rate di mana CETR merupakan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan 

wajib pajak perusahaan dan berlaku pada industri yang bervariasi (McIntyre & 

Nguyen, 2000). Tarif pajak efektif perusahaan sering digunakan oleh para pembuat 

kebijakan dan pihak yang berkepentingan sebagai alat untuk membuat kesimpulan 

tentang sistem pajak perusahaan karena tarif pajak efektif memberikan ringkasan 

statistik yang mudah atas efek kumulatif dari pemberian berbagai insentif pajak dan 

perubahan tingkat pajak penghasilan pajak (Wicaksono, 2017).  

Dalam Dyreng at al (2010), cash effective tax rate perusahaan didefinisikan 

sebagai kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum 

pajak. Semakin tinggi CETR mengindikasikan semakin rendahnya tingkat 

agresivitas pajak, dan semakin rendah CETR berarti tingkat agresivitas pajak 

semakin tinggi. Rumus CETR dalam Dyreng et al. (2010) adalah sebagai berikut: 

Cash ETR = 
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

3.4.2. Variabel Independen 

 

Variabel independen menurut Kuncoro (2007) adalah variabel bebas, 

penjelas yang biasanya dianggap sebagai variabel prediktor atau penyebab karena 
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memprediksi atau menyebabkan variabel dependen. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Insentif Manajemen 

2. Koneksi Politik 

3. Struktur Modal 

3.4.2.1. Insentif Manajemen 

 

Insentif eksekutif merupakan suatu penghargaan baik berupa material atau 

non material yang diberikan kepada eksekutif agar termotivasi dalam mencapai 

tujuan-tujuan perusahaan. Insentif manajemen didefinisikan sebagai total 

kompensasi yang diterima oleh direktur. Bangoj et al. (2010) menggunakan 

logaritma natural dari kompensasi untuk mengatasi masalah heterogenitas. Rumus 

logaritma natural adalah:  

IM = ln (Total Insentif) 

3.4.2.2. Koneksi Politik 

 

Faccio (2006) dalam Butje dan Tjondro (2014) menyatakan sebuah 

perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika paling kurang satu pemegang 

saham utama (orang yang memiliki setidaknya 10 persen hak suara berdasarkan 

jumlah saham yang dimiliki) atau satu dari pimpinan (CEO, presiden direktur, 

wakil presiden direktur, kepala bagian atau sekretaris) merupakan anggota 

parlemen, menteri, atau memiliki hubungan dekat dengan tokoh atau partai politik.  

Dengan proksi kepemilikan langsung oleh pemerintah, variabel ini 

dihitung dengan menggunakan dummy yaitu, nilai 1 untuk adanya kepemilikan 

langsung oleh pemerintah atau kepemilikan di atas 10% oleh pimpinan perusahaan 
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seperti CEO, presiden direktur, wakil direktur dan 0 untuk tidak adanya 

kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan atau kepemilikan langsung 

oleh pemerintah, atau kepemilikan di bawah 10% oleh pimpinan perusahaan seperti 

CEO, presiden direktur, wakil direktur.  

3.4.2.3. Struktur Modal 

 

Untuk mengukur struktur modal tersebut digunakan rasio struktur modal 

yang disebut dengan leverage ratio. Leverage ratio adalah perbandingan yang 

dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan 

hutang. Leverage merupakan rasio keuangan yang mengacu pada jumlah 

pendanaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan (Subramanyam dan Wild, 

2010).  

Rumus struktur modal adalah: 

Struktur modal = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

3.4.3. Variabel Pemoderasi 

 

Variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya (Siswanto, 

2015). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel moderasi adalah kualitas audit. 

3.4.3.1. Kualitas Audit 

 

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor 

mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan 

yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati, 

2014). Variabel kualitas audit menggunakan dummy, yaitu KAP Big 4 sesuai 
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dengan penelitian Feranika (2016). Jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 

maka diberikan nilai 1, sedangkan jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP non 

Big 4, maka diberikan nilai 0. KAP big-four yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: Price Waterhouse Coopers (PWC), Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG 

International, Ernst and Young (EY).  

Tabel 3.1. 

Tabel Operasional Variabel 

 

No Variabel Deskripsi 

Variabel 

Pengukuran Skala 

Dependen 

1 Agresivitas 

Pajak 

Perhitungan kas 

tarif pajak 

efektif 

perusahaan 

sampel 

Cash ETR = 
𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

 

Rasio 

Independen 

2 Insentif 

Manajemen 

total kompensasi 

yang diterima 

oleh direksi. 

IM = ln (Total Insentif) Rasio 

3 Koneksi Politik Perusahaan yang 

mempunyai 

hubungan 

istimewa dengan 

pemerintah 

dummy yaitu, nilai 1 untuk 

adanya kepemilikan 

langsung oleh pemerintah 

atau kepemilikan di atas 

10% oleh pemerintah pada 

direksi, dan 0 untuk tidak 

adanya kepemilikan 

langsung oleh pemerintah 

pada perusahaan atau 

kepemilikan di bawah 10% 

oleh direksi 

 

Nominal 

4 Struktur Modal Penggunaan 

sumber dana 

yang memiliki 

biaya keuangan 

tetap (leverage 

ratio) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

Rasio 

Pemoderasi 
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5 Kualitas Audit peluang dimana 

auditor eksternal 

dapat 

mendeteksi 

kesalahan dalam 

laporan 

keuangan. 

Jika sebuah perusahaan 

diaudit oleh KAP Big 4 

maka diberikan nilai 1, 

sedangkan jika sebuah 

perusahaan diaudit oleh 

KAP non Big 4, maka 

diberikan nilai 0. 

Nominal 

Sumber: diolah sendiri 

 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

  

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

metode, yaitu: 

1. Metode Kepustakaan  

Dengan menggunakan metode kepustakaan penulis mengumpulkan berbagai 

informasi dan data yang terkait dengan materi penelitian dengan mempelajari 

berbagai jurnal dan buku.   

2. Metode Dokumentasi  

Metode ini digunakan dengan melakukan pengumpulan data yang sudah 

tersedia atau terdokumentasi, berupa annual report perusahaan manufaktur 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014, 2015, 2016 yang 

dipublikasikan melalui situs resmi BEI. 

3.6.  Metode Analisis Data  

 

  Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis 

persamaan regresi, analisis regresi data panel, dan uji asumsi klasik. Penelitian ini 

akan menggunakan pengujian dengan menggunakan alat statistik Eviews 9 dengan 

melakukan persamaan regresi berganda. 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3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif 

 

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang meliputi nilai rata-rata (mean), nilai maksimum 

(max), nilai minimum (min), serta nilai standar deviasi dari masing- masing variabel 

(Ghozali, 2013).  Tujuan analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana variabel 

yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Program Eviews 

9 digunakan untuk melakukan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, metode 

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

dan diolah dalam bentuk angka – angka matematis.  

3.6.2. Analisis Persamaan Regresi 

 

  Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah multiple 

regression. Model regresi berganda merupakan model regresi dengan lebih dari satu 

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

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

berganda merupakan analisis regresi bersyarat, dimana syaratnya adalah bahwa 

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

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

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

melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial.  
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𝐶𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡= 𝛼𝑜+𝛽1𝐼𝑀𝑖,𝑡 − 𝛽2𝐾𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑆𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐾𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐼𝑀 ∗ 𝐾𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐾𝑃 ∗ 𝐾𝐴𝑖,𝑡 +

 𝛽7𝑆𝑀 ∗ 𝐾𝐴𝑖,𝑡+ 𝐸 

Keterangan: 

CETR   = agresivitas pajak 

𝛼𝑜   = konstanta 

β1, β2, β3, β4   = koefisien regresi 

𝐼𝑀𝑖,𝑡    = insentif manajemen 

𝐾𝑃𝑖,𝑡     = koneksi politik 

𝑆𝑀𝑖,𝑡    = struktur modal 

𝐾𝐴𝑖,𝑡    = kualitas audit 

𝐼𝑀 ∗ 𝐾𝐴𝑖,𝑡   = interaksi antara insentif manajemen dengan kualitas audit 

𝐾𝑃 ∗ 𝐾𝐴𝑖,𝑡  = interaksi antara koneksi politik dengan kualitas audit 

𝑆𝑀 ∗ 𝐾𝐴𝑖,𝑡  = interaksi antara struktur modal dengan kualitas audit 

𝐸     = error 

3.6.3. Analisis Regresi Data Panel 

 

  Analisis regresi ini menyangkut hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen. Dalam melakukan analisis regresi data panel ini terdapat tiga 

pendekatan, yaitu pendekatan Ordinary Least Square/OLS (Common Effect), 

pendekatan efek tetap (Fixed Effect), dan pendekatan efek acak (Random Effect) 

(Gujarati, 2006).  

  Metode Ordinary Least Square/OLS (Common Effect) merupakan metode 

analisis data panel yang sering digunakan (Gujarati, 2006). Metode pendekatan efek 
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tetap (Fixed Effect) merupakan metode yang mampu menunjukkan perbedaan 

konstanta antar objek (Winarno, 2011). Sedangkan menurut Widarjono (2009) 

pendekatan efek acak (Random Effect) digunakan untuk mengatasi permasalahan 

apabila terdapat kelemahan dalam pendekatan efek tetap (Fixed Effect). Berikut ini 

terdapat langkah pengujian yang harus dilakukan untuk menentukan model estimasi 

yang tepat, yaitu:  

3.6.3.1. Uji Chow  

 

  Menurut Widarjono (2009), dalam melakukan pengambilan keputusan atas 

hipotesis dalam uji chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik log 

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

= Menggunakan model Common Effect Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada cross section 

Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada cross section Chi 

Square < 0,05.  

3.6.3.2. Uji Hausman  

 

  Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan struktural dalam 

pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu di antara pendekatan jenis fixed 

effect atau random effect (Widarjono, 2009).  

Hipotesis yang digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman:  

Ho = Menggunakan model Random Effect  

Ha = Menggunakan model Fixed Effect  
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  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.  

3.6.4. Uji Asumsi Klasik 

 

  Model regresi menurut Ghazali (2013) yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal dan juga harus bebas dari asumsi klasik 

(heterokesdastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi).  

3.6.4.1. Uji Normalitas 

 

  Salah satu asumsi dalam analisis adalah data berdistribusi normal. Dalam 

melakukan pengujian normalitas ini diperlukan alat analisis dengan menggunakan 

salah satu cara yaitu uji Jarque-Bera. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk 

mengetahui apakah data terdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness 

dan kurtosis data dan dibandingkan. Menurut Winarno (2011), hipotesis yang akan 

diuji sebagai berikut: 

  Ho : Nilai uji berdistribusi normal 

  Ha : Nilai uji tidak berdistribusi normal 

Berikut adalah ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis:  

1. Ho ditolak dan Ha diterima apabila nilai signifikan unstardadized residual yang 

dihasilan dari uji Jarque – Bera < 2,00 atau probabilitas kurang dari 5%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa residual data penelitian tida terdistribusi normal, 

sehingga perlu dilakukan pemilihan outlier, agar residual data dapat terdistribusi 

normal. 
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2. Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai signifikansi unstardadized residual 

yang dihasilkan dari uji Jarque-Bera >2,00 atau probabilitas kurang dari 5%. Hal 

ini mengindikasikan bahwa residual data penelitian tidak terdistribusi normal, 

sehingga perlu dilakukan pemilihan outlier, agar residual data dapat terdistribusi 

normal.   

3.6.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

 

  Uji heteroskesdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (Ghozali, 2013;139). Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka tidak terjadi heteroskesdastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji grafik plot dan uji statistik. Uji 

statistik Glejser dipilih karena lebih dapat menjamin keakuratan hasil dibandingkan 

dengan uji grafik plot yang dapat menimbulkan bias. Uji Glejser dilakukan dengan 

meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya (Gujarati, 2007). 

Interpretasi heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat signifikansi Cash 

Effective Tax Rates terhadap nilai absolute residual. Gangguan heteroskedastisitas 

terjadi jika terdapat pengaruh yang signifikan antara Cash Effective Tax Rates 

terhadap absolute residualnya. Apabila tingkat probabilitas signifikansi Cash 

Effective Tax Rates < 0.05, maka dapat dikatakan mengandung heteroskedastisitas.  
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3.6.4.3. Uji Multikolinearitas 

 

  Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel 

independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka 

multikolinieritas tidak akan terjadi apabila persamaan regresi sederhana (yang 

terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen). Gejala 

multikolinieritas dapat diketahui apabila nilai koefisien determinasi dan koefisien 

korelasi yang tinggi. Sehingga, multikolinieritas dapat diketahui jika hasil 

pengujian menghasilkan nilai Fhitung > Fkritis pada α dan derajat kebebasan 

tertentu (Winarno, 2011). Indikator dalam mendeteksi adanya multikolinieritas 

dengan melihat nilai R2 tidak lebih dari 0,80 (Gujarati dan Porter, 2010).  

3.6.4.4. Uji Autokorelasi 

 

  Autokorelasi (autocorellation) adalah hubungan antara residual satu 

observasi dengan residual observasi lainnya. Sehingga, pengujian ini dilakukan 

untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara residual observasi dengan 

observasi lainnya. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier terdapat korelasi antara kesalahan variabel error pada periode t dengan 

kesalahan variabel error pada periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi maka 

dinamakan ada problem autokorelasi (Prasnanugraha, 2007). 

  Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan Uji 

Durbin-Watson(Winarno, 2011). Hipotesis yang akan diuji yaitu:  

Ho : tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model  

Ha : terdapat masalah autokorelasi di dalam model 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3.7. Uji Hipotesis  

 

3.7.1 Uji Determinasi (𝑅2)  

  Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted 𝑅2menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan 

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

mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk 

menjelaskan pengaruhnya kepada variabel denpenden. Adjusted 𝑅2 menyatakan 

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

sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011: 4.8).  

3.7.2 Uji Statistik t  

  Uji t ditunjukan untuk menghitung koefisien regresi secara individu 

(Nachrowi dan Usman, 2006). Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen (Ghozali, 2011). Di mana variabel independennya adalah 

insentif manajemen, koneksi politik, dan sruktur modal, dan kualitas audit sebagai 

variabel pemoderasi. Sedangkan variabel dependennya adalah agresivitas pajak. 

Untuk pengujian yang ditetapkan adalah sebesar 5% dimana kriteria probability 

akan dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007):  

- Jika probability ≤ α maka berpengaruh  

- Jika probability ≥ α maka tidak berpengaruh  

- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif – 

- Coefficient “+”= memiliki pengaruh positif +
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BAB IV  

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini berisi uraian proses pengolahan data dan analisa atas hasil olahan 

data tersebut. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sector 

bank swasta nasional yang terdaftar go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2014-2016. BEI dipilih sebagai sumber data utang karena BEI merupakan 

pasar saham terbesar dan paling utama di Indonesia. Pemilihan sampel ditentukan 

dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan proses seleksi sampel 

dalam penelitian ini.  

Tabel 4.1. 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Jumlah perusahaan bank swasta nasional yang listed di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2016 
42 

Jumlah perusahaan dengan data tidak memenuhi kriteria, 

seperti tidak listing pada tahun 2014-2016, perusahaan yang 

di delisting, tidak menyajikan mata uang dalam bentuk 

rupiah 

(22) 

Jumlah perusahaan yang memiliki data tidak lengkap 

selama periode 2014-2016 
2 

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian 20 

Total Observe 2014-2016 (20x3) 60 

Outliers (3) 

Total Observasi dalam penelitian 57 

Sumber: www.idx.co.id , data diolah oleh penulis
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 Pada tabel 4.1. diatas dapat dilihat adanya outliers sebanyak 3 data. Outliers 

adalah data yang memiliki karakteristik unik, seperti memiliki penyimpangan yang 

berbeda jauh jika dibandingkan dengan observasi lainnya. Hal ini menyebabkan 

model penelitian menjadi kurang baik, sehingga harus dikeluarkan. Berdasarkan 

tabel 4.1. dijelaskan bahwa terdapat 20 sampel perusahaan bank swasta nasional 

yang dijadikan data penelitian, berikut ini nama-nama perusahaan yang digunakan 

sebagai sampel: 

Tabel 4.2.  

Perusahaan Sampel 

NO Kode Saham Nama Perusahaan Tahun Listing 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, PT 2003 

2 AGRS Bank Agris Tbk, PT 2014 

3 BABP Bank MNC Internasional Tbk, PT 2002 

4 BACA Bank Capital Indonesia Tbk, PT 2007 

5 BBCA Bank Central Asia Tbk, PT 2000 

6 BBKP Bank Bukopin Tbk, PT 2006 

7 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk, PT 2013 

8 BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk, PT 2001 

9 BINA Bank Ina Tbk, PT 2014 

10 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk, PT 2013 

11 BNBA Bank Bumi Arta Tbk, PT 1999 

12 BNLI Bank Permata Tbk, PT 1990 

13 BSIM Bank Sinarmas Tbk, PT 2010 

14 BVIC Bank Victoria Tbk, PT 1999 

15 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT 1990 

16 MEGA Bank Mega Tbk, PT 2000 

17 NAGA Bank Mitraniaga Tbk, PT 2013 

18 NOBU Bank Nationalnobu Tbk, PT 2013 

19 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk, PT 1982 

20 PNBS Bank Panin Syariah Tbk, PT 2014 

Sumber: hasil olahan sendiri 
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4.2. Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum atas 

variabel-variabel independen yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran 

statistik digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), nilai maksimum 

(max), nilai minimum (min). serta standar deviasi dari masing-masing variabel. 

Berikut ini merupakan table hasil pengujian untuk melakukan analisis statistik 

deskriptif untuk melihat pada angka setiap variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan Eviews 9.0 diperoleh hasil 

analisis deskriptif sebagai berikut: 

Tabel 4.3. 

Statistik Deskriptif 

 CETR IM KP SM KA IM*KA KP*KA SM*KA 

Mean 0.241730 15.77982 0.701754 16.51488 0.596491 9.586831 0.456140 0.473385 

Median 0.254675 15.88156 1.000000 0.857523 1.000000 14.21204 0.000000 0.812118 

Maximum 0.680155 19.49640 1.000000 894.9506 1.000000 19.49640 1.000000 0.920150 

Minimum 0.000000 12.05890 0.000000 0.116366 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

Std. Dev. 0.139334 1.554288 0.461555 118.4295 0.494962 8.066668 0.502500 0.425624 

Skewness 0.514994 -0.032591 -0.882010 7.349658 -0.393359 -0.311957 0.176117 -0.176756 

Kurtosis 3.980812 3.084750 1.777941 55.01761 1.154731 1.199229 1.031017 1.059095 

         

Jarque-Bera 4.804313 0.027149 10.93733 6939.515 9.556862 8.626101 9.502285 9.243700 

Probability 0.090523 0.986517 0.004217 0.000000 0.008409 0.013393 0.008642 0.009835 

         

Sum 13.77861 899.4498 40.00000 941.3483 34.00000 546.4494 26.00000 26.98293 

Sum Sq. Dev. 1.087175 135.2854 11.92982 785430.6 13.71930 3643.984 14.14035 10.14472 

         

Observations 57 57 57 57 57 57 57 57 

Sumber: output eviews diolah, 2018 

Pada bagian ini, penjelasan didasarkan dari data masing-masing variabel 

berdasarkan model yang telah diolah. Pembahasan terdiri atas nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, nilai maksimum (max), nilai minimum (min) masing-masing 
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variabel. Berdasarkan informasi yang digambarkan dalam tabel tersebut, dapat 

diuraikan mengenai penjelasan statistic deskriptif dari setiap variabel penelitian, 

yaitu: 

a. Agresivitas Pajak (CETR) 

Variabel agresivitas pajak yang diproksikan dengan CETR merupakan 

variabel dependen dalam penelitian ini, yang diukur menggunakan cash effective 

tax rate untuk menentukan besarnya agresivitas pajak yang terdeteksi pada tahun 

tertentu. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan menggunakan software 

eviews 9, seperti yang tampak disajikan dalam tabel 4.3, variabel agresivitas pajak 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.241730 dan nilai standar 

deviasi 0.139334. Hal ini menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi 

dibandingkan nilai standar deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam variabel 

ini terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data homogen.  Probability 

jarque-Bera sebesar   4.804313 atau lebih besar daripada 0,05 maka data 

berdistribusi normal.  

Berdasarkan tabel 4.3, nilai maksimun CETR sebesar 0.680155 dimiliki 

oleh perusahaan Bank Agris Tbk tahun 2015, sedangkan untuk nilai minimun 

sebesar 0.000000 terjadi pada perusahaan Bank Pundi Indonesia Tbk tahun 2014-

2016, perusahaan Bank MNC Internasional tahun 2014, dan perusahaan Bank 

Permata tahun 2016 karena perusahan-perusahaan tersebut tidak membayar pajak. 

Nilai maksimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi 

agresivitas pajak terbesar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya 

selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa 
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perusahaan tersebut memiliki deteksi agresivitas pajak terkecil dibandingkan 

dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode penelitian. 

b. Insentif Manajemen (IM) 

Variabel insentif manajemen yang diproksikan dengan IM merupakan 

variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menghitung total 

kompensasi yang diterima direksi. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan 

dengan menggunakan software eviews 9, seperti yang tampak pada tabel 4.3 

variabel insentif manajemen ini nilai rata-rata (mean) dari 57 observasi sampel 

sebesar 15.77982 dengan nilai standart deviasi 1.554288 yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean). Hal ini menunjukan bahwa data dalam 

variabel ini terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data homogen. 

Probability jarque-Bera sebesar 0.027149 atau lebih besar dari 0.05 maka data 

terdistribusi normal.  

Dari 57 observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.3, perusahaan yang 

memiliki nilai terendah 12.05890 atau nilai minimum untuk ukuran perusahaan 

sebesar berada di Bumi Arta Tbk, PT tahun 2014, sedangkan nilai maksimum untuk 

ukuran perusahaan sebesar 19.49640 berada di perusahaan Bank Central Asia Tbk, 

PT tahun 2015. Nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

insentif manajemen terkecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya 

selama periode penelitian, sedangkan nilai maksimum menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki deteksi insentif manajemen terbesar dibandingkan 

dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode penelitian.  
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c. Koneksi Politik (KP) 

Variabel koneksi politik yang diproksikan dengan KP merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menghitung  nilai 1 untuk 

adanya kepemilikan langsung oleh pemerintah atau kepemilikan di atas 10% oleh 

pemerintah pada direksi, dan 0 untuk tidak adanya kepemilikan langsung oleh 

pemerintah pada perusahaan atau kepemilikan di bawah 10% oleh direksi. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software 

Eviews 9, seperti yang tampak disajikan dalam tabel 4.3, variabel koneksi politik 

memiliki nilai rata-rata (mean) dari 57 observasi sampel sebesar 0.701754 dengan 

nilai standar deviasi dari variabel ini sebesar 0.461555.  

d. Struktur Modal (SM) 

Variabel struktur modal yang diproksikan dengan SM merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menggunakan pembagian 

antara total hutang dengan total aset perusahaan tersebut. SM digunakan untuk 

mengetahui seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, seperti 

yang tampak disajikan dalam tabel 4.3, variabel struktur modal memiliki nilai rata-

rata (mean) dari 57 observasi sampel sebesar 16.51488 dengan standar deviasi 

sebesar 118.4295 yang nilainya lebih tinggi dari rata-rata (mean), sehingga 

menunjukan data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik yang disebut dengan 

data homogen. Probability jarque-Bera sebesar 6939.515 atau lebih besar daripada 

0,05 maka data berdistribusi normal.  
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Dari 57 observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.3, perusahaan yang 

memiliki nilai terendah atau nilai minimum untuk struktur modal sebesar 0.116366 

terjadi pada perusahaan Bank Panin Syariah Tbk tahun 2016, sedangkan untuk nilai 

tertinggi terjadi pada perusahaan Bank Capital Indonesia Tbk pada tahun 2015 

dengan nilai sebesar 894.9506. Nilai maksimum menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki deteksi struktur modal terbesar dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan lainnya selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi struktur modal terkecil 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode penelitian. 

e. Kualitas Audit (KA) 

Variabel kualitas audit yang diproksikan dengan KA merupakan variabel 

pemoderasi dalam penelitian ini, yang diukur dengan melihat jika sebuah 

perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 maka diberikan nilai 1, sedangkan jika sebuah 

perusahaan diaudit oleh KAP non Big 4, maka diberikan nilai 0. Kualitas audit 

digunakan untuk peluang dimana auditor eksternal dapat mendeteksi kesalahan 

dalam laporan keuangan.  

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

software Eviews 9, seperti yang tampak disajikan dalam tabel 4.3, variabel struktur 

modal memiliki nilai rata-rata (mean) dari 57 observasi sampel sebesar 0.596491 

dengan standar deviasi sebesar 0.494962 yang nilainya lebih rendah dari rata-rata 

(mean), sehingga menunjukan data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik 

yang disebut data homogen. Probability jarque-Bera sebesar atau lebih besar 

9.556862 dari pada 0,05 maka data berdistribusi normal.  
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4.3. Uji Normalitas  

Data menunjukkan terdistribusi normal apabila memiliki probabilitas 

Jarque-Bera di atas 0,05 atau 5%. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah residual hasil regresi persamaan terdistribusi normal atau tidak, karena data 

yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik 

analisi regresi data panel. Hasil uji normalitas disajikan dalam gambar 4.1 berikut 

ini:  

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

   

sumber : output eviews diolah, 2018 

 Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan eviews 9, seperti yang 

tampak disajikan pada gambar 4.1 diatas menunjukan bahwa semua variabel telah 

terdistribusi dengan normal. Hal ini menunjukkan nilai probability Jarque- Beta 

yang lebih besar dari 5% yaitu 0,330219. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan 

bahwa data telah terdistribusi normal dengan jumlah observasi sebanyak 57.  
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4.4.  Analisis Data Panel 

Untuk memilih model apa yang paling tepat digunakan dalam analisis antara 

model common effect, fixed effect, atau random effect yang dilakukan Uji Chow dan 

Uji Hausman. 

4.4.1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan fixed effect. Hasil 

dari Uji Chow disajikan dalam tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 1,667563 (18,31) 0,1028 

Cross-section 

Chi-square 
38,597613 18 0,0032 

Sumber: output eviews diolah, 2018 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui probabilitas Chi- Square hasil 

regresi persamaan model regresi dengan fixed effect sebesar 0,0032. Nilai tersebut 

lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha 

diterima, sehingga dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini 

meggunakan model fixed effect dan dilanjutkan ke uji Hausman. 

4.4.2. Uji Hausman  

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data 

panel antara fixed effect dan random effect. Uji hausman dilakukan pada hasil model 

regresi dengan random effect. Hasil uji hausman disajikan dalam tabel 4.5 berikut :  
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman 

Test Summary 
Chi-Sq. 

Statistic 
Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 10,28936 7 0,1728 

Sumber: output eviews diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, diketahui probabilitas Cross-section random 

hasil regresi persamaan dengan random effect sebesar 0,1728. Nilai tersebut lebih 

besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi 

persamaan dalam penelitian ini menggunakan model random effect.  

4.5. Uji Asumsi Klasik  

4.5.1. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

linier antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik adalah 

bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas. Cara untuk 

melihat masalah di dalam multikolinieritas adalah dengan menggunakan 

correlation matrix seperti tabel dibawah ini:  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinieritas 

  IM KP SM KA 

IM 1 0,28246288 -0,204926335 0,230619976 

KP 0,28246288 1 -0,204346793 0,167302333 

SM -0,204926335 -0,204346793 1 -0,162834561 

KA 0,230619976 0,167302333 -0,162834561 1 

Sumber: output eviews diolah, 2018 
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Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien 

korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka dapat disimpulkan 

bahwa antar variabel independen tidak ada unsur multikoleniaritas. Hasil yang 

didapat dari di atas menunjukkan korelasi antar variabel kurang dari 0.85, artinya 

tidak ada unsur multikoleniaritas di dalam penelitian ini.  

4.5.2. Uji Autokolerasi  

Pengujian autokorelasi ini dilakukan untuk menguji adanya hubungan 

antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Pengujian yang 

dilakukan adalah dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (Uji D-W). Ketentuan 

yang ditetapkan dalam pengujian ini adalah apabila nilai D-W berada di antara 1,54 

– 2,46 maka tidak terdapat autokorelasi. Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji 

autokorelasi yang tampak sebagai berikut :  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson stat   

DW-stat 1,654608 

Sumber : output eviews diolah, 2018 

Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, seperti yang tampak 

disajikan pada tabel 4.7 bahwa nilai D-W pada model penelitian sebesar 1,654608 

yang artinya bahwa nilai D-W sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengalami autokorelasi.  
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4.5.3. Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan variabel 

independen terhadap resid kuadrat. Apabila p-value > 0.05, maka dapat dikatakan 

tidak adanya heteroskedastisitas pada data. Sebaliknya, jika p-value < 0.05 maka 

adanya heteroskedastisitas pada model penelitian. Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji 

heterokedastisitas yang tampak sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

IM -0,000548 0,001830 -0,299761 0,765600 

KP -0,009499 0,006090 -1,559821 0,124900 

SM -0,000029 0,000023 -1,245932 0,218400 

KA -0,006998 0,005571 -1,256037 0,214700 

C 0,033356 0,027938 1,193925 0,237900 

sumber : output eviews diolah, 2018 

Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan software Eviews 

9 sebagaimana yang telah terlampir pada tabel 4.8, bahwa tidak adanya probabilitas 

koefisien yang nilainya dibawah 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

heteroskedastisitas dalam kedua model penelitian ini.  

4.6. Analisis Regresi Data Panel  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan terdiri dari 

20 perusahaan dan jumlah sampel selama periode 3 tahun sehingga sampel 

keseluruhan sebanyak 60, dengan persamaan sebagai berikut ini:  

𝐶𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡= 𝛼𝑜+𝛽1𝐼𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐾𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑆𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐾𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐼𝑀 ∗ 𝐾𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐾𝑃 ∗ 𝐾𝐴𝑖,𝑡 +

 𝛽7𝑆𝑀 ∗ 𝐾𝐴𝑖,𝑡+ 𝐸 
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Setelah dilakukan regresi dengan OLS menggunakan model random effect 

pada persamaan dan model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. Analisis hasil dari 

model regresi persamaan menggunakan data sebagai berikut:  

Tabel 4.9 

Hasil Regresi Data Panel 

Variable 
Coefficie

nt 
Std. Error t-Statistic Prob. Kesimpulan 

IM 0,039492 0,02663 1,48297 0,1445 Tidak Signifikan 

KP -0,210383 0,055721 -3,775641 0,0004 Signifikan 

SM 0,000108 0,000144 0,747814 0,4581 Tidak Signifikan 

KA 0,89315 0,460134 1,941066 0,058 Tidak Signifikan 

IM*KA -0,063413 0,030141 -2,103846 0,0405 Signifikan 

KP*KA 0,130518 0,084882 1,53765 0,1306 Tidak Signifikan 

SM*KA 0,075785 0,140162 0,540697 0,5912 Tidak Signifikan 

C -0,255822 0,409715 -0,624391 0,5353 Tidak Signifikan 

      

      

R-squared 0,300748 
Adjusted 

R-squared 
0,200855   

F-statistic 3,010699 
Durbin 

Watson 
1,654608 

  

Prob(F-

statistic) 
0,010352   

sumber : output eviews diolah, 2018 

Dari hasil regresi di atas, maka dapat didapatkanlah persamaan regresi liner 

data panel sebagai berikut: 

CETR = - 0.255822 + 0.039492*IM - 0.210383*KP + 0.000108*SM + 

0.89315*KA - 0.063413*IM*KA + 0.130518*KP*KA+ 

0.075785*SM*KA + 𝐸 

Adapun intrepetasi dari persamaan di atas yaitu: 

a. Apabila insentif manajemen (IM), koneksi politik (KP), struktur modal (SM), 

dan kualitas audit (KA) diasumsikan konstan, maka cash effective tax rate 

(CETR) yang dihasilkan sebesar -0,255822. 
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b. Koefisien regresi untuk IM sebesar 0,039492. Hal ini menunjukkan bahwa cash 

effective tax rate akan mengalami pengurangan tarif pajak sebesar satuan untuk 

setiap peningkatan satu satuan tingkat insentif manajemen dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.   

c. Koefisien regresi untuk KP sebesar -0,210383. Hal ini menunjukkan bahwa 

Cash Effective Tax Rate (CETR) akan mengalami pengurangan tarif pajak 

sebesar -0,210383 satuan untuk setiap penambahan satu satuan koneksi politik 

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

d. Koefisien regresi untuk SM sebesar 0,000108. Hal ini menunjukkan bahwa Cash 

Effective Tax Rate (CETR) akan mengalami penambahan tarif pajak sebesar 

0,000108 satuan untuk setiap penambahan satu satuan struktur modal dan 

sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.   

e. Koefisien regresi untuk KA sebesar 0,89315. Hal ini menunjukkan bahwa cash 

effective tax rate akan mengalami penambahan tarif pajak sebesar 0,89315 

satuan untuk setiap peningkatan satu satuan KA dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan.   

4.7. Pengujian Hipotesis  

4.7.1. Koefisien Determinasi  

Tabel 4.10 

Hasil Koefisien Determinasi 

R-squared 0.300748     Mean dependent var 0.189680 

Adjusted R-squared 0.200855     S.D. dependent var 0.129198 

S.E. of regression 0.115497     Sum squared resid 0.653633 

F-statistic 3.010.699     Durbin-Watson stat 1.654.608 

Prob(F-statistic) 0.010352     

Sumber : output eviews diolah, 2018 
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Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan 

antara variabel independen dengan variabel dependen di dalam mengestimasi 

persamaan regresi. Nilai Adjusted R-squared selalu berada dikisaran antara 0 

sampai 1. Nilai Adjusted R-squared model penelitian pada tabel 4.10 adalah sebesar 

0.200855 atau 20,0855%.  

Hal ini menunjukkan bahwa insentif manajemen, koneksi politik, struktur 

modal dan kualitas audit sebagai varibel pemoderasi mampu menjelaskan pengaruh 

kepada penghindaran pajak (tax avoidance) hanya sebesar 20,0855%. Sisanya yaitu 

sebesar 79,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model 

penelitian ini. Variabel lainnya dapat berupa kompensasi rugi fiskal, sales growth, 

komite audit, kualitas audit, corporate governance, dll.  

4.7.2. Uji Parsial (Uji t)  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh 

yang ditimbulkan oleh variabel independen dan variabel dependen secara parsial. 

Pengujian ini dlakukan untuk menjawab hipotesis peneliti yang merupakan dugaan 

sementara peneliti. Dengan dilakukannya pengujian ini, maka akan dapat 

menjawab dan menjelaskan perumusan yang diajukan sebelumnya. Berikut tabel 

4.11 yang menggambarkan hasil regresi data panel :  
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Hipotesis Parsial t 

Variable Coefficient 
Std. 

Error 
t-Statistic Prob. Kesimpulan 

IM 0,039492 0,02663 1,48297 0,1445 Tidak Signifikan 

KP -0,210383 0,055721 -3,775641 0,0004 Signifikan 

SM 0,000108 0,000144 0,747814 0,4581 Tidak Signifikan 

KA 0,89315 0,460134 1,941066 0,058 Tidak Signifikan 

IM*KA -0,063413 0,030141 -2,103846 0,0405 Signifikan 

KP*KA 0,130518 0,084882 1,53765 0,1306 Tidak Signifikan 

SM*KA 0,075785 0,140162 0,540697 0,5912 Tidak Signifikan 

C -0,255822 0,409715 -0,624391 0,5353 Tidak Signifikan 

Sumber : output eviews diolah, 2018 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: Insentif manajemen berpengaruh 

positif terhadap cash effective tax rate. Berdasarkan hasil regresi persamaan 

pada tabel 4.11 diatas, ditemukan probabilitas IM sebesar 0,1445 atau lebih 

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

manajemen menunjukkan nilai 0,039492. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

H1 ditolak.  

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: Koneksi politik berpengaruh 

negatif terhadap cash effective tax rate. Berdasarkan hasil regresi persamaan 

pada tabel 4.11 diatas, ditemukan probabilitas koneksi politik sebesar 0.0004 

atau lebih kecil dari signifikansi 5% dengan nilai koefisien regresi sebesar -

0,210383. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima bahwa koneksi 

politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.   

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Struktur modal berpengaruh positif 
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signifikan terhadap cash effective tax rate. Berdasarkan hasil regresi persamaan 

pada tabel 4.11 diatas, ditemukan probabilitas struktur modal sebesar 0,4581 

atau lebih besar dari signifikan 5% dan koefisien regresi sebesar 0,000108. Hal 

tersebut menunjukan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. Sehingga dinyatakan bahwa H3 ditolak. 

4. Hipotesis 4a (H4a) dalam penelitian ini yaitu : Kualitas audit berpengaruh 

negatif signifikan terhadap cash effective tax rate. Berdasarkan hasil regresi 

persamaan tabel 4.11 diatas, ditemukan probabilitas kualitas audit sebesar 

0,058 atau lebih besar dari signifikan 5% dan koefisien regresi sebesar 0,89315. 

Hal tersebut menunjukan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. Sehingga dinyatakan bahwa H4a ditolak. 

5. Hipotesis 4b (H4b) dalam penelitian ini yaitu : Kualitas audit akan 

memperlemah pengaruh positif insentif manajemen terhadap cash effective tax 

rate. Berdasarkan hasil regresi persamaan tabel 4.11 diatas, variabel IM*KA 

yang merupakan variabel interaksi antara moderasi kualitas audit dengan 

insentif manajemen memiliki hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat 

signifikansi sebesar ( 0,0405 < 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar -

0,063413. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4b ditolak. 

6. Hipotesis 4c (H4c) dalam penelitian ini yaitu : Kualitas audit akan memperkuat 

pengaruh negatif koneksi politik terhadap cash effective tax rate. Berdasarkan 

hasil regresi persamaan tabel 4.11 diatas, variabel KP*KA yang merupakan 

variabel interaksi antara moderasi kualitas audit dengan koneksi politik 

memiliki hasil probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar (0,1306 
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> 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,130518. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H4c ditolak. 

7. Hipotesis 4d (H4d) dalam penelitian ini yaitu : Kualitas audit akan 

memperlemah pengaruh positif struktur modal terhadap cash effective tax rate. 

Berdasarkan hasil regresi persamaan tabel 4.11 diatas, variabel SM*KA yang 

merupakan variabel interaksi antara moderasi kualitas audit dengan struktur 

modal memiliki hasil probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 

(0,5912 > 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,075785. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H4d ditolak. 

4.8. Analisis Hasil Penelitian 

4.8.1. Pengaruh insentif manajemen terhadap agresivitas pajak  

Pengaruh insentif manajemen terhadap agresivitas pajak yang diproksikan 

dengan cash effective tax rate (CETR) pada table 4.11 menunjukkan hasil tidak 

berpengaruh terhadap cash effective tax rate. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

insentif manajemen bukan merupakan salah satu aspek dalam perusahan untuk 

melakukan agresivitas pajak yang diproksikan dengan cash effective tax rate.  

Dalam penelitian ini, insentif manajemen yamg diproksikan dengan 

logaritma natural total insentif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang 

diproksikan dengan cash effective tax rate pada bank swasta nasional di Indonesia. 

Insentif manajemen berkaitan erat dengan hubungan keagenan serta konflik 

keagenan antara principal dan agent. Insentif manajemen merupakan suatu 

penghargaan baik berupa material atau non material yang diberikan kepada 

manajemen agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan.  
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Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi 

dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa variabel insentif manajemen tidak 

memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak yang diproksikan tax avoidance.  

4.8.2. Pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak 

 

Pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan 

cash effective tax rate (CETR) pada table 4.11 menunjukkan hasil berpengaruh 

negatif terhadap cash effective tax rate. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin 

kecil koneksi politik maka cash effective tax rate semakin tinggi yang 

mengindikasikan semakin rendahnya tingkat penghidaran pajak atau bahkan tidak 

melakukan penghindaran pajak. Begitu juga sebaliknya, yaitu jika semakin besar 

koneksi politik maka cash effective tax rate akan semakin rendah maka tingkat 

penghidaran pajak akan semakin meningkat.  

Dalam dunia usaha antar perusahaan dan pemerintah akan terjalin koneksi 

secara langsung maupun tidak langsung, karena aktivitas dalam dunia usaha harus 

mendapat izin dari pemerinah untuk kegiatannya dalam pasar dan pemerintah juga 

membtuhkan perusahaan guna menaikan pendapatan ekonomi Negara. Ini 

mengakibatkan terjadinya dua kepentingan antara pemerintah sebgai pelaksana 

yang berkewajiban meningkatkan penerimaan Negara serta kepentingan 

pemerintah sebagai pemilik perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap 

kinerja perusahaan agar meningkat dan terhadap investasi atas perusahaan harus 

melakukan pengembalian yang salah satu caranya adalah dengan melakukan 

penghindaran pajak. Meskipun penghindaran pajak bersifat legal namu tetap akan 

menyebabkan kerugian Negara yang berimbas pada penerimaan Negara dari sektor 
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pajak.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Mulyani, et al (2013) 

yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap 

penghindaran pajak. Begitu juga dengan penelitian Tehpuring dan Rossa (2016) 

yang meneliti koneksi politik terhadap penghindaran pajak, dengan hasil penelitian 

koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 

4.8.3. Pengaruh struktur modal terhadap agresivitas pajak 

Pengaruh struktur modal terhadap agresivitas pajak yang diproksikan 

dengan cash effective tax rate (CETR) pada table 4.11 menunjukkan hasil tidak 

berpengaruh terhadap cash effective tax rate. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

struktur modal bukan merupakan salah satu aspek dalam perusahan untuk 

melakukan agresivitas pajak.  

Dalam penelitian ini struktur modal diproksikan menggunakan leverage 

ratio yaitu total liabilities dibagi dengan total asset tidak berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak pada bank swasta nasional di Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian Raharjo, Andini dan Cahyono (2016) yang menyatakan 

leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance (CETR). Namun hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian R Richardson dan Lanis (2007), 

Calvin (2015) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan ke arah 

negatif terhadap CETR. 
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4.8.4. Pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak 

Pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan 

cash effective tax rate (CETR) pada table 4.11 menunjukkan hasil tidak 

berpengaruh terhadap cash effective tax rate. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kualitas audit bukan merupakan salah satu aspek dalam perusahan untuk melakukan 

agresivitas pajak. 

Dalam penelitian ini membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh 

terhadap agresivitas pajak pada bawa swasta nasional di Indonesia. Kualitas audit 

pada penelitian ini menggunakan variabel dummy yang menyatakan jika sebuah 

perusahaan diaudit oleh KAP big four maka diberikan nilai 1, sedangkan jika 

sebuah perusahaan diaudit oleh KAP non big four maka akan diberikan nilai 0. 

Pengukuran ini bertujuan untuk melihat seberapa berpengaruh KAP yang 

berkualitas paling baik di dunia untuk melihat transparasi suatu perusahaan bidang 

perbankan di Indonesia. 

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Rahmawati, Endang dan 

Agusti (2016) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh 

terhadapa tax avoidance. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian Maharani dan Suardana (2014) serta Sandy dan Lukviarman (2015) yang 

berpendapat bahwa kualitas audit memilik pengaruh negatif signifikan terhadap tax 

avoidance. 
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4.8.5. Pengaruh insentif manajemn terhadap agresivitas pajak dengan kualitas 

audit sebagai Variabel Moderasi 

Kualitas audit tidak memperlemah pengaruh positif intensif manajemen 

terhadap cash effective tax rate. Hasil ini menunjukan bahwa kompensasi yang 

diterima oleh direksi tidak memberikan motivasi bagi direksi untuk melakukan 

penghindaran pajak. Sehingga meskipun kualitas audit baik tetapi tidak ada 

motivasi direksi untuk melakukan penghindaran pajak, maka interaksi antara 

insentif manajemen dan kualitas audit menjadi tidak berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Regina (2017) yang 

menemukan bahwa intensif manajemen tidak berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak. 

 

4.8.6. Pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak dengan kualitas 

audit sebagai Variabel Moderasi 

Kualitas audit tidak memperkuat pengaruh negatif koneksi politik terhadap 

cash effective tax rate. Hasil ini menunjukan bahwa adanya koneksi politik tidak 

membuktikan adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh 

manajemen. Sehingga meskipun kualitas audit baik tetapi koneksi politik yang 

digunakan untuk melakukan penghindaran pajak, maka interaksi antara koneksi 

politik dan kualitas audit menjadi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Regina (2017) yang 

menemukan bahwa intensif manajemen tidak berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak. 

 

4.8.7. Pengaruh struktur modal terhadap agresivitas pajak dengan kualitas 

audit sebagai Variabel Moderasi 

Kualitas audit tidak memperlemah pengaruh positif struktur modal terhadap 

cash effective tax rate. Hal ini bisa terjadi karena rasio struktur modal yang ada 

cenderung rendah maka cash effective tax rate semakin tinggi yang 

mengindikasikan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak. Sehingga 

meskipun kualitas audit audit tetapi rasio struktur modal cenderung rendah 

sehingga jumlah hutang lebih kecil disbanding jumlah asset yang ada, maka 

interaksi antara struktur modal dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Raharjo, 

Andini dan Cahyono (2016) yang menyatakan bahwa struktur modal (leverage) 

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR) 

 

4.9. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan mengenai insentif manajemen, 

koneksi politik, struktur modal, kualitas audit sebagai variabel pemoderasi terhadap 

cash effective tax rate yang diproksikan cash effective tax rate terdapat beberapa 

hal yang dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak pembaca dan 
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pihak perbankan yang berkepentingan untuk mengetahui insentif manajemen, 

koneksi politik, struktur modal, kualitas audit sebagai variabel pemoderasi terhadap 

agresivitas pajak yang diproksikan cash effective tax rate pada perusahaan bank 

swasta nasional.  

 Hasil analisis penelitian ini menemukan bahwa insentif manajemen tidak 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Jumlah insentif yang mencakup gaji, 

bonus, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima eksekutif tidak mempengaruhi 

perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sistem kompensasi tanpa basis 

saham yang berlaku pada perusahaan-perusahaan di Indonesia kurang efektif untuk 

memotivasi eksekutif melakukan penghindaran pajak perusahaan. 

Dari hasil analisis regresi ditemukan bahwa koneksi politik berpengaruh 

negatif terhadap agresivitas pajak yang diproksikan cash effective tax rate (CETR). 

Bank swasta nasional diduga tidak mungkin melakukan penhindaran pajak dan 

dianggap wajib pajak berisiko rendah didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan 

No. 71/PMK.03/201 justru merupakan pihak yang mempraktikan penghindaran 

pajak. Perilaku individu karena mempunyai niat atau keinginan untuk melakukan 

perilkau tertentu menjadi sifat dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan untuk 

memperoleh manfaat dari kelemahan peraturan berlaku untuk siapa saja, tidak 

terkecuali bank swasta sekalipun.  

Hasil penelitian untuk variabel kualitas audit menunjukan hasil tidak 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan perusahaan di audit oleh KAP big 

four atau tidak dalam penelitian ini tidak mengalami perbedaan terhadap 

perusahaan yang diduga melakukan agresivitas pajak.  
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Berdasarkan hasil penelitian ini, makan penelitian ini tidak dapat 

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

perusahaan terjadi masalah keagenan (agency problem) dimana masalah timbul 

pada pihak pemilik kepentingan yakni pihak manajemen dan pemilik perusahaan. 

Dalam pengambilan keputusan keuangan untuk tujuan memaksimumkan 

kemakmuran pemilik perusahaan maka pemegang saham tertentu mengingkan 

manajer bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan laba perusahaan, salah 

satunya melakukan penghidaran pajak atau meminimalkan beban perpajakannya.
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Variabel Intensif Manajemen yang diproksikan dengan logaritma natural tidak 

memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada Bank Swasta Nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2016. 

2. Variabel Koneksi Politik memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak 

pada Bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014 – 2016. 

3. Variabel Struktur Modal tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak 

pada Bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014 – 2016. 

4. Kualitas Audit tidak memperlemah pengaruh positif insentif manajemen 

terhadap agresivitas pajak pada Bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014 – 2016. 

5. Kualitas Audit tidak memperkuat pengaruh negatif koneksi politik terhadap 

agresivitas pajak pada Bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014 – 2016. 

6. Kualitas Audit tidak memperlemah pengaruh positif struktur modal terhadap 
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7. agresivitas pajak pada Bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014 – 2016. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang diharapkan dapat 

diperbaiki pada penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Peneliti hanya membahas 3 variabel independent, yaitu insentif manajemen, 

koneksi politik, dan struktur modal, dan 1 variabel pemoderasi, yaitu kualitas 

audit, sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan waktu dan data penelitian yang tidak tersedia 

untuk umum. 

2. Objek penelitian terbatas pada bank swasta nasional yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Hal ini karena informasi keuangan untuk perusahaan yang 

tidak tercatat di bursa sebagaian besar tidak dipublikasikan untuk umum. 

Sampel perusahaan hanya perusahaan bank swasta nasional. 

3. Variabel dependen cash effective tax rate diperoleh dari hasil pembagian cash 

tax paid dengan pre-tax income. Agresivitas pajak yang diproksikan oleh 

cash effective tax rate dapat diperkecil dengan membandingkan data pajak 

dalam laporan keuangan. Namun banyak perusahaan yang tidak menjelaskan 

secara rinci mengenai kurang bayar dan lebih bayar dalam laporan 

keuangannya. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, maka saran yang dapat 

peneliti berikan adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang 

mempengaruhi agresivitas pajak yang diproksikan cash effective tax rate, 

karena peneliti ini hanya memiliki adjusted R2 sebesar 20,0855%, maka masih 

banyak faktor yang dapat berkontribusi dalam mempengaruhi penghindaran 

pajak yang belum diteliti seperti risiko perusahaan, corporate governance, 

likuiditas, financial distress, sales growth, dan kompensasi rugi fiskal. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh sektor 

perusahaan yang ada untuk meneliti penghindaran pajak atau agresivitas pajak 

yang diproksikan oleh cash effective tax rate. 

3. Proksi yang digunakan dalam meneliti penghindaran pajak hanya 

menggunakan cash effective  tax rate (CETR), sehingga hanya melihat 

penghindaran pajak hanya dari satu sudut pandang. Bagi penelitian berikutnya 

diharapkan menggunakan proksi lainnya untuk melihat penghindaran pajak 

dalam beberapa sudut pandang. 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN I 

 

Data Insentif Manajemen, Koneksi Politik, Struktur Modal, dan Kualitas 

Audit sebagai Variabel Moderasi 

 

NO 

KOD

E 

SAH

AM 

YE

AR 
CETR IM 

K

P 
SM 

K

A 
IM*KA 

KP*

KA 
SM*KA 

1 
AGR

O 

201

4 

0.2908199

976 

15.05317

062 
1 

0.859950

1975 
1 

15.05317

062 
1 

0.859950

1975 

2 
AGR

O 

201

5 

0.2399009

405 

15.54456

378 
1 

0.838315

2597 
1 

15.54456

378 
1 

0.838315

2597 

3 
AGR

O 

201

6 

0.2706576

818 

15.31791

166 
1 

0.849110

359 
1 

15.31791

166 
1 

0.849110

359 

4 
AGR

S 

201

4 

0.8804505

814 

15.90056

134 
0 

0.885022

4128 
0 0 0 0 

5 
AGR

S 

201

5 

0.6801550

388 

15.79816

583 
0 

0.865532

7209 
0 0 0 0 

6 
AGR

S 

201

6 

0.5728883

921 

15.97214

46 
0 

0.858986

9333 
0 0 0 0 

7 
BAB

P 

201

4 
0 

15.73829

829 
1 

0.869084

365 
1 

15.73829

829 
1 

0.869084

365 

8 
BAB

P 

201

5 

0.2690382

553 

16.09411

029 
1 

0.859256

5348 
1 

16.09411

029 
1 

0.859256

5348 

9 
BAB

P 

201

6 

0.2882375

333 

16.17049

833 
1 

0.857522

6484 
1 

16.17049

833 
1 

0.857522

6484 

10 
BAC

A 

201

4 

0.2897970

274 

14.29608

314 
1 

0.894702

055 
0 0 0 0 

11 
BAC

A 

201

5 

0.2381318

534 

14.54547

171 
1 

1.168450

022 
0 0 0 0 

12 
BAC

A 

201

6 

0.2606546

32 

14.59712

639 
1 

0.907439

8761 
0 0 0 0 

13 
BBC

A 

201

4 

0.2204882

272 

19.35644

071 
1 

0.855413

3589 
1 

19.35644

071 
1 

0.855413

3589 

14 
BBC

A 

201

5 

0.2216692

294 

19.49639

963 
1 

0.844495

9953 
1 

19.49639

963 
1 

0.844495

9953 

15 
BBC

A 

201

6 

0.2198660

175 

18.31364

104 
1 

0.828320

6548 
1 

18.31364

104 
1 

0.828320

6548 
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16 
BBK

P 

201

4 

0.2623105

418 

17.72366

609 
1 

0.913708

152 
1 

17.72366

609 
1 

0.913708

152 

17 
BBK

P 

201

5 

0.1975689

048 

17.17595

539 
1 

0.920149

8536 
1 

17.17595

539 
1 

0.920149

8536 

18 
BBK

P 

201

6 

0.2214320

977 

17.18297

879 
1 

0.909512

4393 
1 

17.18297

879 
1 

0.909512

4393 

19 
BBM

D 

201

4 

0.2779651

258 

16.12028

116 
0 

0.754289

6228 
0 0 0 0 

20 
BBM

D 

201

5 

0.2303689

432 

16.28232

443 
0 

0.759412

1792 
0 0 0 0 

21 
BBM

D 

201

6 

0.2890700

246 

16.37404

368 
0 

0.746714

5576 
0 0 0 0 

22 
BEK

S 

201

4 
0 

15.64215

443 
1 

0.929661

3485 
0 0 0 0 

23 
BEK

S 

201

5 
0 

15.39242

528 
1 

0.947936

9338 
0 0 0 0 

24 
BEK

S 

201

6 
0 

15.12681

194 
1 

0.835362

3169 
0 0 0 0 

25 
BIN

A 

201

4 

0.2546749

346 

14.82237

299 
0 

0.844828

3371 
0 0 0 0 

26 
BIN

A 

201

5 

0.1839004

928 

15.32579

09 
0 

0.846539

2888 
1 

15.32579

09 
0 

0.846539

2888 

27 
BIN

A 

201

6 

0.2154256

482 

15.62805

257 
0 

0.795384

9982 
1 

15.62805

257 
0 

0.795384

9982 

28 
BMA

S 

201

4 

0.3359951

996 

15.69040

027 
1 

0.866187

0423 
1 

15.69040

027 
1 

0.866187

0423 

29 
BMA

S 

201

5 

0.2610732

558 

15.60091

655 
1 

0.841314

2198 
1 

15.60091

655 
1 

0.841314

2198 

30 
BMA

S 

201

6 

0.3087207

041 

15.90446

917 
1 

0.797207

2799 
1 

15.90446

917 
1 

0.797207

2799 

31 
BNB

A 

201

4 

0.2709362

292 

12.05890

006 
1 

0.883202

6685 
1 

12.05890

006 
1 

0.883202

6685 

32 
BNB

A 

201

5 

0.4858760

378 

12.83631

996 
1 

0.812118

4467 
1 

12.83631

996 
1 

0.812118

4467 

33 
BNB

A 

201

6 

0.2630428

064 

12.90155

46 
1 

0.817913

7974 
1 

12.90155

46 
1 

0.817913

7974 

34 
BNL

I 

201

4 

0.1610259

488 

18.13615

369 
1 

0.907771

5197 
1 

18.13615

369 
1 

0.907771

5197 

35 
BNL

I 

201

5 

1.3789258

52 

18.05854

808 
1 

0.897022

7663 
1 

18.05854

808 
1 

0.897022

7663 
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36 
BNL

I 

201

6 
0 

17.71315

062 
1 

0.883465

8616 
1 

17.71315

062 
1 

0.883465

8616 

37 
BSI

M 

201

4 

0.1680181

189 

15.98753

128 
1 

0.989497

3564 
0 0 0 0 

38 
BSI

M 

201

5 

0.1258573

862 

16.46699

041 
1 

0.990069

9218 
0 0 0 0 

39 
BSI

M 

201

6 

0.0848631

5662 

16.91668

334 
1 

0.936290

8092 
0 0 0 0 

40 
BVI

C 

201

4 

0.4554876

14 

16.30566

641 
0 

0.913705

3027 
1 

16.30566

641 
0 

0.913705

3027 

41 
BVI

C 

201

5 

0.4577499

085 

15.88155

704 
0 

0.904075

0011 
1 

15.88155

704 
0 

0.904075

0011 

42 
BVI

C 

201

6 

0.3180742

623 

16.55241

064 
0 

0.852881

8287 
1 

16.55241

064 
0 

0.852881

8287 

43 INPC 
201

4 

0.1558396

146 

16.78510

417 
1 

0.884055

9516 
0 0 0 0 

44 INPC 
201

5 

1.3819815

33 

16.95278

58 
1 

0.889894

3993 
0 0 0 0 

45 INPC 
201

6 

0.3382346

577 

17.01565

198 
1 

0.831258

6018 
0 0 0 0 

46 
MEG

A 

201

4 

0.1246726

13 

17.53724

435 
1 

0.895620

4781 
1 

17.53724

435 
1 

0.895620

4781 

47 
MEG

A 

201

5 

0.0999314

6422 

17.58914

468 
1 

0.831188

4749 
1 

17.58914

468 
1 

0.831188

4749 

48 
MEG

A 

201

6 

0.2544766

061 

17.48795

571 
1 

0.826096

8596 
1 

17.48795

571 
1 

0.826096

8596 

49 
NAG

A 

201

4 

0.0316049

9781 

13.20945

808 
0 

0.902793

3045 
0 0 0 0 

50 
NAG

A 

201

5 

0.3346921

223 

13.41279

168 
0 

894.9506

27 
0 0 0 0 

51 
NAG

A 

201

6 

0.2672342

397 

13.41801

362 
0 

0.895766

2436 
0 0 0 0 

52 
NOB

U 

201

4 

0.0618475

0878 

14.41434

706 
1 

0.797242

1757 
0 0 0 0 

53 
NOB

U 

201

5 

0.1455425

93 

14.90474

568 
1 

0.822528

5554 
0 0 0 0 

54 
NOB

U 

201

6 

0.1576774

062 

15.49968

482 
1 

0.851899

3702 
0 0 0 0 

55 
PNB

N 

201

4 

0.2563776

908 

16.00571

052 
1 

0.865404

5739 
1 

16.00571

052 
1 

0.865404

5739 
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56 
PNB

N 

201

5 

0.4730005

973 

15.96389

497 
1 

0.831770

8707 
1 

15.96389

497 
1 

0.831770

8707 

57 
PNB

N 

201

6 

0.2684969

344 

16.35616

722 
1 

0.828287

7324 
1 

16.35616

722 
1 

0.828287

7324 

58 
PNB

S 

201

4 

0.1690769

858 

13.73781

06 
0 

0.143652

1529 
1 

13.73781

06 
0 

0.143652

1529 

59 
PNB

S 

201

5 

0.4052408

867 

14.21203

784 
0 

0.117931

0503 
1 

14.21203

784 
0 

0.117931

0503 

60 
PNB

S 

201

6 

0.3429233

484 

13.85643

271 
0 

0.116366

349 
1 

13.85643

271 
0 

0.116366

349 
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LAMPIRAN II 

 

HASIL ANALISIS DATA 

 

UJI CHOW 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     

     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     

     

Cross-section F 1.667563 (18,31) 0.1028 

Cross-section Chi-square 38.597613 18 0.0032 

     

     

 

 

UJI HAUSMAN 

 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     

     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     

     

Cross-section random 10.289360 7 0.1728 
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UJI NORMALITAS 

 

 
 

 

 

 

UJI MULTIKOL 

 

 

 IM KP SM KA 

IM 1 
0.28246288009753

66 

-

0.20492633452917

26 

0.23061997601843

91 

KP 0.2824628800975366 1 

-

0.20434679337981

99 

0.16730233324311

51 

SM -0.2049263345291726 

-

0.20434679337981

99 

1 

-

0.16283456120746

95 

KA 0.2306199760184391 
0.16730233324311

51 

-

0.16283456120746

95 

1 
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UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

Dependent Variable: RESID2   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/13/18   Time: 21:35   

Sample: 2014 2016   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 57  

     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

IM -0.000548 0.001830 -0.299761 0.7656 

KP -0.009499 0.006090 -1.559821 0.1249 

SM -2.90E-05 2.33E-05 -1.245932 0.2184 

KA -0.006998 0.005571 -1.256037 0.2147 

C 0.033356 0.027938 1.193925 0.2379 
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UJI AUTOKOL + REGRESI 

 

 

Dependent Variable: CETR   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/13/18   Time: 21:36   

Sample: 2014 2016   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 57  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

IM 0.039492 0.026630 1.482970 0.1445 

KP -0.210383 0.055721 -3.775641 0.0004 

SM 0.000108 0.000144 0.747814 0.4581 

KA 0.893150 0.460134 1.941066 0.0580 

IM*KA -0.063413 0.030141 -2.103846 0.0405 

KP*KA 0.130518 0.084882 1.537650 0.1306 

SM*KA 0.075785 0.140162 0.540697 0.5912 

C -0.255822 0.409715 -0.624391 0.5353 

     

     

 Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     

     

Cross-section random 0.050996 0.1722 

Idiosyncratic random 0.111805 0.8278 

     

     

 Weighted Statistics   

     

     

R-squared 0.300748     Mean dependent var 0.189680 

Adjusted R-squared 0.200855     S.D. dependent var 0.129198 

S.E. of regression 0.115497     Sum squared resid 0.653633 

F-statistic 3.010699     Durbin-Watson stat 1.654608 

Prob(F-statistic) 0.010352    

     

     

 Unweighted Statistics   
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R-squared 0.291742     Mean dependent var 0.241730 

Sum squared resid 0.770000     Durbin-Watson stat 1.404555 
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UJI STATISTIK DESKRIPTIF 

 

 

 CETR IM KP SM KA IM*KA KP*KA SM*KA 

 Mean 

 0.2417

30 

 15.779

82 

 0.70175

4 

 16.5148

8 

 0.59649

1 

 9.5868

31 

 0.45614

0 

 0.4733

85 

 Median 

 0.2546

75 

 15.881

56 

 1.00000

0 

 0.85752

3 

 1.00000

0 

 14.212

04 

 0.00000

0 

 0.8121

18 

 Maximum 

 0.6801

55 

 19.496

40 

 1.00000

0 

 894.950

6 

 1.00000

0 

 19.496

40 

 1.00000

0 

 0.9201

50 

 Minimum 

 0.0000

00 

 12.058

90 

 0.00000

0 

 0.11636

6 

 0.00000

0 

 0.0000

00 

 0.00000

0 

 0.0000

00 

 Std. Dev. 

 0.1393

34 

 1.5542

88 

 0.46155

5 

 118.429

5 

 0.49496

2 

 8.0666

68 

 0.50250

0 

 0.4256

24 

 Skewness 

 0.5149

94 

-

0.03259

1 

-

0.88201

0 

 7.34965

8 

-

0.39335

9 

-

0.31195

7 

 0.17611

7 

-

0.17675

6 

 Kurtosis 

 3.9808

12 

 3.0847

50 

 1.77794

1 

 55.0176

1 

 1.15473

1 

 1.1992

29 

 1.03101

7 

 1.0590

95 

         

 Jarque-

Bera 

 4.8043

13 

 0.0271

49 

 10.9373

3 

 6939.51

5 

 9.55686

2 

 8.6261

01 

 9.50228

5 

 9.2437

00 

 Probabilit

y 

 0.0905

23 

 0.9865

17 

 0.00421

7 

 0.00000

0 

 0.00840

9 

 0.0133

93 

 0.00864

2 

 0.0098

35 

         

 Sum 

 13.778

61 

 899.44

98 

 40.0000

0 

 941.348

3 

 34.0000

0 

 546.44

94 

 26.0000

0 

 26.982

93 

 Sum Sq. 

Dev. 

 1.0871

75 

 135.28

54 

 11.9298

2 

 785430.

6 

 13.7193

0 

 3643.9

84 

 14.1403

5 

 10.144

72 

         

 Observati

ons  57  57  57  57  57  57  57  57 

 

 

Estimation Command: 

========================= 

LS(?, CX=R) CETR IM KP SM KA IM*KA KP*KA SM*KA C 

 

Estimation Equation: 

========================= 

CETR = C(1)*IM + C(2)*KP + C(3)*SM + C(4)*KA + C(5)*IM*KA + 

C(6)*KP*KA+ C(7)*SM*KA+ C(8) + [CX=R] 
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Substituted Coefficients: 

========================= 

CETR = 0.0394919488622*IM - 0.210383488196*KP + 

0.000107608547774*SM + 0.893149683272*KA - 0.0634129767343*IM*KA + 

0.130518375946*KP*KA+ 0.0757854223363*SM*KA- 0.255822243468 + 

[CX=R] 
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