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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Struktur 

Modal, kepemilikan manajerial terhadap Pph badan terutang seusai dengan 

peraturan menteri keuangan PMK-169 (2015). Adapun variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan 

manajerial, dengan variable moderasi PMK-169 (2015) dan variable 

control Profitabilitas. Sementara itu variabel dependen adalah struktur 

modal dengan penghitungan DER. Pemilihan sampel menggunakan 

metode purposive sampling dan sampel dalam penelitian ini ada 19 

perusahaan dari perusahaan LQ 45. Metode pengolahan data menggunakan 

analisis regresi linier berganda dengan software Eviews 9. Hasilnya 

Struktur Modal berpengaruh terhadap Pph badan terutang, sedangkan 

kepemilikan manajerial dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Pph 

badan terutang  

 

Kata kunci: Struktur Modal, kepemilikan manajerial, PMK-169 (2015), 

dan 

Profitabilitas. 
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ABSTRACT 

  

This study aimed to determine the effect of capital structure, 

managerial ownership on corporate tax payable of indebted entities 

according to minister of financial decree PMK-169 (2015). The 

independent variables used in this study are managerial ownership, with a 

moderating variable PMK-169 (2015) and Profitability control variables. 

Meanwhile the dependent variable is the capital structure with the 

calculation of DER. The sample selection used purposive sampling 

method and there are 19 companies from the LQ 45 company used in the 

sample. Data processing method using multiple linear regression analysis 

with software Eviews 9. The result showed that the capital structure affects 

the corporate tax payable of the company owed, while managerial 

ownership and profitability have no effect on Corporate tax payable 

 

Keywords: Capital Structure, managerial ownership, PMK-169 (2015), 

and Profitability 
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 1  
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia. 

Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan (PPh), yang dapat dikenakan 

langsung kepada wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi dan badan atau 

bentuk usaha tetap menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan. Selain itu Indonesia juga merupakan negara yang memiliki potensi 

ekonomi yang tinggi dari segi pengembangan kelompok usahanya. Jadi PPh 

badan menjadi topik yang amat penting untuk melihat dari segi pemerintah 

sebagai sumber pemasukannya dan bagi perusahaan sebagai salah satu sumber 

pengeluarannya. 

Pajak merupakan beban yang harus ditangguh perusahaan sehingga 

perusahaan akan berusaha untuk mengurangi pajak yang harus dibayar dengan 

memanfaatkan kebijakan dan peraturan perpajakan (Tirsono, 2008: 14). Dimana 

peraturan dan kebijakan perpajakan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk 

merencanakan pajak terutang bila dihubungkan dengan struktur modal, dimana 

dalam undang-undang pajak penghasilan terdapat perbedaan pengakuan antara 

biaya salah satunya biaya bunga. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) a 

menyatakan bahwa biaya bunga dapat dikurangkan untuk memperoleh 

penghasilan kena pajak. Dengan adanya undang-undang tersebut perusahaan yang 

dikenakan tarif pajak tinggi, dapat memanfaatkan undang-undangkan tersebut, 
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dimana semakin besar laba yang diperoleh maka pajak yang harus dibayar 

perusahaan 
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semakin besar pula, maka perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban 

pajak tersebut dengan peningkatan hutang sebab bunga pinjaman dapat dibiayakan 

untuk memperoleh penghasilan kena pajak (Suprianto, 2008: 4). Namun disisi lain 

peningkatan utang akan berakibat buruk bagi perusahaan jika utang tersebut tidak 

bisa dikelola dengan baik. Untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar 

perusahaan memanfaatkan penggunaan utang dalam struktur modalnya. Namun 

penggunaan utang dalam struktur modal harus diperhatikan dengan baik karena 

penggunaan utang yang tinggi juga akan mengakibatkan kebangkrutan. 

Pembiayaan usaha pun menjadi hal yang tidak terlepas dalam 

pengembangan usaha. Untuk itu perlu adanya pengelolaan fungsi keuangan, yaitu 

melihat seberapa besar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dana yang 

digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. Keputusan untuk 

memilih sumber pembayaran atau struktur permodalan juga merupakan keputusan 

di bidang keuansgan yang paling penting bagi perusahaan.  

Perkembangan jaman juga diikuti dengan persaingan antar perusahaan. 

Ada beberapa sebutan untuk perusahaan yang memiliki daya hasil yang lebih 

disbanding yang lain, salah satunya perusahaan yang termasuk Indeks LQ45. 

Indeks LQ45 adalah indeks likuiditas empat puluh lima perusahaan yang dianggap 

memiliki kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta memenuhi kriteria 

sesuai yang dipersyaratkan oleh manajemen indeks LQ45 (Fahmi, 2014). 

Pertimbangan yang mendasari pemilihan saham yang masuk Indeks LQ45 adalah 

likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria sebagai berikut: 1) selama 12 

bulan terakhir, rata-rata transaksi sahamnya masuk dalam 60 saham terbesar di 
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pasar regular. 2) selama 12 bulan terakhir, rata-rata nilai kapitalisasi pasarnya 

masuk dalam urutan 60 terbesar di pasar regular. 3) telah tercatat di Bursa Efek 

Indonesia paling tidak selama 3 bulan.  

Perusahaan LQ45 memiliki rata-rata transaksi saham yang tertinggi. Hal 

ini merepresentasikan perusahaan LQ45 memiliki kecenderungan perubahan 

struktur modal yang relatif tinggi. Pemenuhan dana ini dapat diperoleh dari dalam 

perusahaan maupun dari luar perusahaan. Namun, perusahaan pada dasarnya lebih 

mendahulukan pendanaan investasi barunya dengan menggunakan saldo laba, 

namun apabila perusahaan memerlukan pendanaan eksternal maka perusahaan 

lebih memilih menggunakan hutang dibandingkan saham (Donaldson, 1961, 

dalam Hovakimian Opler & Titman, 2001). Temuan ini sesuai dengan the pecking 

order theory yang mengatakan bahwa perusahaan lebih suka pendanaan internal. 

Namun jika perusahaan harus menggunakan pendanaan eksternal, maka 

perusahaan akan terlebih dahulu memilih menggunakan hutang kemudian saham 

preferen, dan pilihan terakhir adalah penerbitan saham biasa. 

Pengertian struktur modal menurut Dermawan Sjahrial (2010,179) yaitu 

struktur modal adalah perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang 

terdiri dari: utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang 

dengan modal sendiri yang terdiri dari: saham preferen dan saham biasa. 

Sedangkan menurut Van Horne, (2013,176) “Struktur modal adalah bauran (atau 

proporsi) pembiayaan jangka panjang permanen perusahaan yang diwakili oleh 

hutang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa”. Apabila struktur keuangan 

menggambarkan susunan keseluruhan sisi kredit neraca yang terdiri atas utang 

Analisa Struktur Modal dan Kepemilikan..., Fiqri Gumara, Ak.-Ibs, 2018



5 
 

Indonesia Banking School 

jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri serta mencerminkan 

bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjakan, sedangkan struktur modal 

menggambarkan pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri atas utang jangka 

panjang dan modal sendiri.  

Komposisi struktur modal yang tepat dapat memberikan keuntungan bagi 

perusahaan. Salah satunya berupa penghindaran pajak (tax avoidance) dengan 

memainkan kebijakan leverage atau tingkat penggunaan hutang. Karena bagi 

perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih atau 

keuntungan perusahaan. Perusahaan dapat menyiasatinya melalui teknik keuangan 

dengan memanfaatkan kebijakan penggunaan hutang dalam mendanai aktivitas 

operasionalnya yang termasuk dalam komposisi struktur modal perusahaan. 

Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak menyatakan banyak perusahaan yang 

melakukan rekayasa utang untuk mengurangi berasan pajaknya. Salah satu cara 

yang digunakan yaitu memperbesar utang sehingga bunga utang membesar dan 

beban pajaknya menurun. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) a UU 

Nomor 17 tahu 2000 yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur 

pengurang penghasilan kena pajak. Dalam situasi tertentu, keadaan inilah yang 

dapat mendorong adanya penggunaan utang yang semakin besar di dalam 

komponen struktur modal perusahaan. 

Penerimaan negara Indonesia bersumber dari kekayaan alam, pajak-pajak, 

bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, hasil perusahaan negara, dan sumber-

sumber lain (Erly Suandi, 2005:2). Rekayasa utang pada struktur permodalan 

perusahaan menjadi perhatian penting bagi Pemerintah mengenai pemasukan 
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utama negara, yaitu pajak.  Menanggapi motif tersebut, pada tanggal 9 September 

2015 Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015, menetapkan 

peraturan menteri keuangan tentang penentuan besarnya perbandingan antara 

utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan.  

Novia Kusumadewi (2008) melakukan penelitian terhadap perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. dengan menerapkan metode pooling sehingga 

didapatkan 72 data laporan keuangan, 72 data laporan keuangan ini terdiri dari 36 

perusahaan sampel dengan tahun penelitian 2006 dan 38 perusahaan sampel 

lainya dengan tahun penalitian 2007. Data dianalisis dengan menggunakan 

metode statistik regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah hasil uji t 

menyatakan bahwa hipotesis 1 dan 2 diterima yaitu penjualan bersih dan beban 

komersial secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan 

terutang selain itu hipotesis 3 juga diterima yaitu hasil uji f menyatakan bahwa 

penjualan bersih dan beban komersial secara signifikan terhadap pajak 

penghasilan terutang walaupun diuji secara simultan.  

Selanjutnya, Endah Nilam Rahmadani (2010) meneliti tentang pengaruh 

struktur modal terhadap pajak penghasilan (PPh) Badan terutang. Penelitian 

tersebut mengambil sempel pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari 2005 sampai dengan 2009. Penelitian ini menganalisis apakah 

longterm debt to asset ratio dan debt to equity ratio secara parsial dan simultan 

berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan. Hasil 

pengujian f dihasilakan bahwa longterm debt to asset ratio dan debt to equity 
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ratio secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan 

terutang. Sedangkan untuk uji t didapat bahwa hipotesis 1 penelitian ini diterima 

sehingga longterm debt to asset ratio berpengaruh negatif terhadap pajak 

penghasilan badan terutang perusahaan selanjutnya hipotesis 2 penelitian juga 

diterima, yang menyatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh positif 

terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan.  

Mutria Lisa Septiani (2009) meneliti tentang pengaruh modal sendiri dan 

hutang jangka panjang terhadap PPh badan terutang (study kasus pada perusahaan 

industry yang terdaftar di BEI tahun 2003 s/d 2007). Pada penelitian Mutria Lisa 

Septiani (2009) ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh modal sendiri dan 

hutang jangka panjang terhadap PPh badan terutang dengan sampel lima 

perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia selama tahun 2003 sampai 

dengan 2007. Sehingga hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa modal 

sendiri dan hutang jangka panjang secara bersama-sama atau gabungan 

berpengaruh signifikan terhadap PPh badan terutang.  

Selain itu penelitian dari Ratri Dian Hestuningrum (2012) pengaruh 

karakteristik perusahaan terhadap struktur modal perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2005 sampai dengan 2010. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa variabel liquiditas, profabilitas, dan struktur aktiva berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan variabel ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan perusaahaan berpengaruh secara positif terhadap 

srtuktur modal. Variabel yang lain yaitu price earning ratio tidak terbukti 

berpengaruh terhadap struktur modal.  
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan 

perkembangan struktur modal dan kepemilikian manajerial pada perusahaan jasa 

LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2014-2017; 2) Untuk menjelaskan pergerakan 

pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan jasa LQ45 yang terdaftar di 

BEI periode 2014-2017; dan 3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh struktur 

modal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan jasa LQ45 

yang terdaftar di BEI periode 2014-2017 sebelum dan sesudah berlakunya 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 169/PMK.010/2015 yang efektif pada 

tahun 2016. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian milik Patar Simamora dan 

Muhamad Ressa Mahardika Ryadi (2015), yang menemukan hubungan struktur 

modal secara simultan memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan 

terutang. Namun dalam penelitian ini, peneliti menambahkan analisis mengenai 

perbandingan sebelum dan sesudah Peraturan Menteri Keuangan No. 

169/PMK.010/2015, yang membahas mengenai ketetapan DER (Debt to Equity 

Ratio) efektif pada tahun 2016. Peraturan ini menjelaskan tentang bahwa besarnya 

perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(1) ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) yang nantinya 

akan efektif pada pembukuan tahun 2016. Maka dari itu, peraturan ini pada 

akhirnya akan memberikan dampak pada perusahaan dalam hal pajak badan 

terutang yang bertambah besar. Hal ini diindikasikan dapat merugikan perusahaan 

dari sisi pajak, mengingat biaya pinjaman perusahaan tidak seluruhnya dapat 
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dibebankan sebagai pengurang biaya (I Made Sedana Yasa & Ketut Arya Bayu 

W, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melihat apakah struktur 

modal akan berpengaruh pada PPh terutang dengan adanya perubahan PMK No. 

169/PMK.010/2015 mengenai DER dengan ketentuan maksimal 4:1. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap PPh badan terutang? 

2. Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap PPh badan 

terutang? 

3. Apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah PMK No. 

169/PMK.010/2015 efektif pada tahun 2016 mempengaruhi PPh badan 

terutang akibat dari struktur modal perusahaan? 

4. Apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah PMK No. 

169/PMK.010/2015 efektif pada tahun 2016 mempengaruhi PPh badan 

terutang akibat dari kepemilikan manajerial perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh perkembangan 

struktur modal akibat adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 

169/PMK.010/2015 yang berisi tentang ketetapan perusahaan dalam mengatur 
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struktur modalnya terhadap pajak penghasilan badan terutang di perusahaan jasa 

LQ45 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Secara lebih detail penelitian 

ini dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Menguji pengaruh struktur modal terhadap PPh badan terutang. 

2. Menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap PPh badan terutang. 

3. Melihat perbandingan pengaruh struktur modal terhadap PPh badan 

terutang sebelum dan sesudah PMK No. 169/PMK.010/2015 yang efektif 

tahun 2016.  

4. Melihat perbandingan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap PPh 

badan terutang sebelum dan sesudah PMK No. 169/PMK.010/2015 yang 

efektif tahun 2016. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini: 

1. Bagi praktisi, dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan penggunaan 

sumber modal perusahaan setelah adanya PMK No. 169/PMK.010/2015 yang 

efektif tahun 2016. 

2. Bagi akademis, dapat menambah literatur penelitian dalam bidang akuntansi 

keuangan. 

3. Bagi pemerintah maupun pengatur kebijakan, dapat menjadi suatu analisis 

dalam melihat sumber pemasukan negara berupa pajak dari tingkat PPh Badan 

terutang pada perusahaan yang berupaya meminimalisir tingkat utang pajak 

badannya. 

Analisa Struktur Modal dan Kepemilikan..., Fiqri Gumara, Ak.-Ibs, 2018



11 
 

Indonesia Banking School 

1.4 Sistematika penulisan 

 Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang permasalahan atau isu 

yang mendorong penulis untuk memilih topik yang dipilih dalam penelitian, 

perumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan dalam penelitian ini.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

 Dalam bab ini diuraikan mengenai bahan yang melandasi tulisan ini, 

sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian 

ini. 

BAB III METODE PENELITIAN  

 Dalam bab ini memberikan deskripsi tentang definisi operasional dan 

variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang 

dikumpulkan, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori Agensi dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), konsep dari 

teori ini menjelaskan hubungan keagenan adalah sebagai kontrak dimana 

perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of contract) antara pemilik 

sumberdaya (principal) dan manajer (agent) yang dimana principal memberikan 

wewenang kepada agent dalam membuat keputusan yang terbaik untuk 

kepentingan principal. Dalam pendekatan teori ini principal dan agent 

diasumsikan sebagai maximizer utility. Sehingga dalam hubungan keagenan ini 

muncul dua permasalahan yakni (1) terjadinya informasi asimetris (information 

asymmetry), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi 

mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dan pemilik; 

dan (2) terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) akibat ketidaksamaan 

tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan 

terbaik pemilik. 

Adanya permasalahan dalam hubungan keagenan ini memaksa principal 

untuk mengeluarkan biaya lebih agar dapat meminimalkan permasalahan yang ada 

sehingga agent dapat bertindak hanya untuk kemakmuran principal, biaya ini 

disebut juga sebagai biaya keagenan (agency cost). Jensen dan Meckling (1976) 

membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding cost, dan residual 

loss. Monitoring cost adalah biaya yang dikeluarkan principal dalam upaya 

memonitoring perilaku agent. Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung 
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oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa 

agent akan bertindak untuk kepentingan principal. Sedangkan residual loss 

merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal 

sebagai akibat dari perbedaan keputusan agent dan keputusan principal. 

Menurut Zainal Abidin (2014), struktur modal suatu perusahaan 

ditentukan dengan mempertimbangkan manfaat pengurangan pajak ketika hutang 

meningkat di satu sisi dan meningkatnya agency cost (biaya agensi) ketika hutang 

meningkat pada sisi yang lain, ketika manfaat pengurangan pajak masih lebih 

tinggi dibandingkan dengan meningkatnya agency cost maka perusahaan masih 

bisa meningkatkan hutangnya dan peningkatan hutang harus dihentikan ketika 

pengurangan pajak atas tambahan hutang tersebut sudah lebih rendah 

dibandingkan dengan peningkatan agency cost. Karna dengan tingginya hutang, 

akan semakin tinggi tingkat kebangkrutan. 

2.2. Pecking Order Theory 

Pecking order theory adalah salah satu teori yang mendasari keputusan 

pendanaan perusahaan. Myers (1984) dalam Husnan (1996) mengemukakan 

argumentasi mengenai adanya kecenderungan suatu perusahaan untuk 

menentukan pemilihan sumber pendanaan yang berdasarkan pada pecking order 

theory.  

Myers (1984) berpendapat bahwa keputusan pendanaan berdasarkan 

pecking order theory yang dikemukakan pada tahun 1961 mengikuti urutan 

pendanaan sebagai berikut: 

a. Perusahaan lebih menyukai pendanaan dari sumber internal. 
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b. Perusahaan menyesuaikan target pembayaran dividen terhadap peluang 

investasi. 

c. Bila dana eksternal dibutuhkan, perusahaan akan memilih sumber dana dari 

utang karena dipandang lebih aman dari penerbitan ekuitas baru sebagai  

pilihan terakhir sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan investasi. 

Pecking order theory adalah salah satu teori yang mendasarkan pada 

asimetri informasi. Asimetri informasi akan mempengaruhi struktur modal 

perusahaan dengan cara membatasi akses pada sumber pendanaan dari luar. Myers 

dan Majluf (1984) dalam Husnan (1996) menunjukkan bahwa dengan adanya 

asimetri informasi, investor biasanya akan menginterprestasikan sebagai berita 

buruk apabila perusahaan mendanai investasinya dengan menerbitkan ekuitas. 

Menurut Bringham (1999), biaya pada umumnya lebih kecil jika 

perusahaan menerbitkan utang dibandingkan menerbitkan saham baru. Perusahaan 

dalam menerbitkan sekuritas eksternal akan lebih memilih utang dibandingkan 

saham untuk mengurangi berbagai biaya yang timbul dari pemilihan antara utang 

dan saham. Perilaku pecking order selain dipengaruhi oleh adanya asimetri 

informasi juga cenderung didorong  dengan adanya pajak dan biaya transaksi. Ada 

beberapa alasan yang menyebabkan biaya langsung dari retained earning akan 

lebih kecil dari penerbitan ekuitas baru. Alasan pertama adalah terdapatnya 

penghematan yang cukup besar dalam banker fees. Alasan yang kedua adalah 

perusahaan dapat menekan dividen yang dapat dikenakan pajak pada saat ini 

dengan membatasi penerbitan sekuritas. Dalam hal ini, dengan menetapkan 

jumlah utang dan investasi tetap konstan, kenaikan dalam penerbitan ekuitas akan 

Analisa Struktur Modal dan Kepemilikan..., Fiqri Gumara, Ak.-Ibs, 2018



16 
 

Indonesia Banking School 

selalu mengarahkan pada dividen yang lebih besar. Dividen yang lebih besar 

selanjutnya akan menambah beban pajak pribadi. Oleh karena itu akan cukup 

beralasan apabila perusahaan berusaha untuk menekan penerbitan ekuitas baru.  

Teori ini menjadi suatu hal yang menjadi perhatian PMK nomor 169/PMK. 

010/2015. Karena didalamnya terdapat asumsi Myers (1984) yang menyebutkan 

perusahaan akan memilih sumber dana dari utang karena dipandang lebih aman 

dari penerbitan ekuitas baru sebagai pilihan terakhir sebagai sumber untuk 

memenuhi kebutuhan investasi. Sedangkan PMK nomor 169/PMK. 010/2015 ini 

sendiri membatasi jumlah permodalan perusahaan dengan modal sendiri sebesar 

3:1. Hal ini didukung oleh Sawir (2008:13), semakin besar modal dibandingkan 

utang yang dimiliki, maka semakin ideal sumber pendanaan dalam perusahaan 

tersebut. Hal tersebut dapat diperhitungkan dengan menggunakan Debt Equity 

Ratio. Debt Equity Ratio merupakan perbandingan antara utang dan modal yang 

dimiliki. 

2.3. Struktur Modal 

Struktur modal merupakan perimbangan antara utang jangka panjang 

dengan modal sendiri. Teori mengenai struktur modal pertama kali dikenalkan 

oleh Franco Modigliani dan Merton Miller (1958). Mereka mempublikasikan teori 

struktur modal dalam hubungan dengan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba di masa yang akan datang yang tidak dipengaruhi oleh 

besarnya struktur modal (dengan asumsi tidak ada pajak). Menurut Arifin (2005) 

struktur modal merupakan kombinasi hutang dan ekuitas dalam struktur keuangan 

jangka panjang perusahaan. Asumsi yang digunakan dalam struktur modal, yaitu 

Analisa Struktur Modal dan Kepemilikan..., Fiqri Gumara, Ak.-Ibs, 2018



17 
 

Indonesia Banking School 

keuntungan yang diperoleh perusahaan dianggap konstan, seluruh keuntungan 

yang diperoleh merupakan hak pemegang saham, hutang yang digunakan bersifat 

permanen, dan perusahaan dapat mengubah struktur modalnya secara langsung. 

Menururt Zainal Abidin, dkk (2014) Struktur modal perusahaan adalah 

komposisi hutang dan ekuitas. Dana yang berasal dari hutang akan mempunyai 

biaya modal yang berupa bunga. Dana yang berasal dari ekuitas akan mempunyai 

biaya modal berupa dividen. Perusahaan akan memilih sumber dana yang paling 

rendah biayanya diantara berbagai alternatif sumber dana yang tersedia. 

Komposisi hutang dan ekuitas tidak optimal akan mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan dan sebaliknya. Ristiyanti dan Muchamad (2012) menyatakan bahwa 

jika laba perusahaan kecil dan utang perusahaan besar maka perusahaan 

cenderung melakukan manajemen laba. Namun dalam konteks penurunan tarif 

pajak perusahaan cenderung meningkatkan utang yang berakibat meningkatnya 

bunga pinjaman, dimana bunga pinjaman dapat digunakan untuk mengurangi laba 

perusahaan sehingga pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil. 

Penggunaan utang umumnya didasarkan pada pertimbangan biaya. 

Dimana telah dikemukan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller (1985) yang 

menyebutkan bahwa pendanaan melalui utang dan ekuitas tidak mempengaruhi 

nilai perusahaan dengan asumsi tidak ada pajak, namun teori ini tidak realitis, 

kemudian mereka melakukan koreksi dengan memasukkan faktor pajak didalam 

teorinya. Namun teori ini mengabaikan biaya kebangkrutan yang akan timbul 

akibat perusahaan menggunakan utang sebanyak-banyaknya. 
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 Penggunaan rasio Debt to Equity Ratio dalam penelitian ini untuk 

mendukung variabel moderasi yang diujikan. Hal tersebut menjadi pertimbangan . 

dalam pembentukan Peraturan Menteri Keuangan no. 169/ PMK. 010/2015 yang 

disebutkan bahwa penetapan penentuan besaran perbandingan hutang dan modal 

perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Hal ini juga sesuai 

dengan penelitian I Made Sedana Yasa & Ketut Arya Bayu Wicaksana (2016) 

yang menggunakan rasio DER sebagai variabel independent dalam mengukur 

pajak penghasilan perusahaan. 

2.3.1. Peraturan Perpajakan Mengenai Struktur Modal 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 169/PMK. 

010/2015 dibahas mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan 

modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Peraturan ini 

ditujukan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan besarnya 

perbandingan antara utang dan modal bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau 

bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. 

PMK No. 169/PMK. 010/2015 menjelaskan, bahwa besarnya 

perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(1) ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4: 1) yang nantinya 

akan efektif pada pembukuan tahun 2016. Lalu dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2, 

bahwa ketentuan tersebut dikecualikan bagi: 

a. Wajib Pajak bank; 

b. Wajib Pajak lembaga pembiayaan; 

c. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi; 
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d. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak 

dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang 

terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama 

pengusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian 

dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan 

perbandingan antara utang dan modal; dan 

e. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak 

Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-

undangan tersendiri; dan 

f. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur. 

PMK No. 169/PMK. 010/2015 ini pada akhirnya akan memberikan 

dampak pada perusahaan dalam hal pajak badan terutang yang bertambah besar. 

Hal ini dapat merugikan perusahaan dari sisi pajak mengingat biaya pinjaman 

perusahaan tidak seluruhnya dapat dibebankan sebagai penggurang biaya. 

Perusahaan juga dapat mencatat deviden ataupun utang lainnya kepada pemegang 

saham sebagai akun utang yang memilki hubungan istimewa, sehingga jumlah 

utang tersebut akan menambah pada sisi modal (I Made Sedana Yasa & Ketut 

Arya Bayu W, 2016). Jadi dalam perubahan peraturan ini diindikasikan dengan 

kenaikan jumlah beban pajak akibat tidak seluruhnya beban pembiayaan 

menggunakan hutang dapat dijadikan pengurang biaya. 

2.4. Struktur Kepemilikan Manajerial 

Born (1988) dalam Junaidi (2006) menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer 
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perusahaan. Adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan 

menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai 

akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. 

Mengurangi agency cost dapat dilakukan dengan kontrol yang ketat, 

sehingga manajer akan menggunakan utang pada tingkat rendah untuk 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya financial distress dan risiko 

kebangkrutan. Demand hypothesis menjelaskan bahwa perusahaan yang dikuasai 

oleh insider menggunakan utang dalam jumlah besar untuk mendanai perusahaan. 

Adanya kepemilikan insider yang besar, maka diharapkan dapat mempertahankan 

efektivitas kontrol terhadap perusahaan. Supply hipothesis menjelaskan bahwa 

perusahaan yang dikontrol oleh insider memiliki debt agency cost kecil sehingga 

meningkatkan penggunaan utang. Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham 

maka pengawasan yang dilakukan pemilik terhadap manajemen semakin efektif. 

Manajemen akan semakin hati-hati alam memperoleh pinjaman, sebab jumlah 

utang yang semakin meningkat akan menimbulkan financial distress. Terjadinya 

financial distress akan mengakibatkan nilai perusahaan akan mengalami 

penurunan sehingga mengurangi kemamkuran pemilik (Sujoko dan Soebiantoro: 

2007). 

2.5. Beban Pajak 

Pajak menurut Rochmat Soemitro (2005) adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa imbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  
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Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

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

yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, 

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  

Menurut Ompusunggu (2011: 2) beban pajak adalah sesuatu yang wajib 

dibayar oleh masyarakat wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh 

pada periode atau masa tertentu. Tidak peduli apakah seorang pekerja, 

profesional, ataupun enterpreneur, setiap penghasilan yang diperoleh selalu 

terutang pajak. Sedangkan menurut Waluyo (2010: 234) beban pajak adalah 

jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam 

perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai 

beban atau penghasilan. Jadi berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa beban pajak merupakan suatu pengeluaran yang harus 

ditanggung perusahaan yang akan mengakibatlkan berkurangnya laba perusahaan, 

sehingga perusahaan akan berusahaan mengurangi beban pajak tersebut. 
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2.6. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

vvvNo. 
Nama dan 

Tahun 
Tujuan Penelitian 

Variable 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Research 

GAP 

1 Novia 

Kusumadewi 

(2008) 

Tujuan Penelitian 

ini adalah untuk 

mengetahui 

pengaruh penjualan 

bersih dan beban 

komersial terhadap 

pajak penghasilan 

terutang secara 

simultan dan 

parsial. 

Independen: 

Penjualan 

Bersih dan 

Beban 

Komersial. 

Dependen: 
Beban pajak 

penghasilan 

badan. 

Hasil uji t menyatakan 

bahwa hipotesis 1 dan 2 

diterima, yaitu penjualan 

bersih dan beban komersial 

secara parsial berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

pajak penghasilan terutang. 

Lalu hipotesis 3 juga 

diterima yaitu hasil uji F 

menyatakan bahwa 

penjualan bersih dan beban 

komersial berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

pajak penghasilan terutang 

walaupun diuji secara 

simultan. 

Mengungkap 

aspek beban 

komersial 

sebagai 

pengurang 

pajak 

penghasilan 

2 Mutria Lisa 

Septiani 

(2009) 

Tujuan dari 

Penelitian ini adalah 

untuk mengetahui 

pengaruh modal 

sendiri dan hutang 

jangka panjang 

terhadap PPh badan 

terutang (beban 

pajak kini) 

Independen: 

Modal 

Sendiri dan 

Hutang 

jangka 

Panjang. 

Dependen: 
Beban pajak 

penghasilan 

badan. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa modal 

sendiri tidak berpengaruh 

terhadap PPh badan 

terutang. Sedangkan hutang 

jangka panjang 

berpengaruh secara 

signifikan. Pada uji F  

disimpulkan bahwa modal 

sendiri dan hutang jangka 

panjang secara simultan 

bepengaruh terhadap PPh 

badan terutang. 

Mengukur 

variabel modal 

sendiri pada 

struktur modal 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. 
Nama dan 

Tahun 
Tujuan Penelitian 

Variable 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Research 

GAP 

3 

Endah 

Nilam 

Rahmadani 

(2010) 

Penelitian ini 

mencoba 

menganalisis 

apakah Longterm 

Debt to Aset Ratio 

dan Debt to Equity 

Ratio baik secara 

parsial maupun 

simultan 

berpengaruh 

terhadap 

penghasilan badan 

terutang 

perusahaan. 

Independen: 

Longterm 

Debt to Aset 

Ratio dan 

Debt to 

Equity Ratio. 

Dependen: 

Beban pajak 

penghasilan 

badan. 

Hasil dari penelitian ini 

melalui uji F bahwa secara 

bersama-sama Longterm 

Debt to Aset Ratio dan 

Debt to Equity Ratio 

berpengaruh terhadap pajak 

penghasilan badan 

terutang. Sedangkan untuk 

uji t didapat hipotesis I 

diterima, yaitu LDAR 

berpengaruh negatif 

terhadap PPh badan 

terutang. selanjutnya 

hipotesis II penelitian juga 

diterima, menyatakan DER 

berpengaruh positif 

terhadap PPh badan 

terutang. 

LDAR dan 

DER sebagai 

alat ukur 

struktur modal 

4 Sulistianti, 

Fitri (2012) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh struktur 

modal, 

pertumbuhan 

perusahaan, dan 

profitabilitas 

terhadap beban 

pajak penghasilan 

badan pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Independen: 

Struktur 

modal, 

Pertumbuhan 

Perusahaan, 

dan 

Profitabilitas. 

Dependen: 

Beban pajak 

penghasilan 

badan. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 1) 

struktur modal, 

pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas baik secara 

parsial maupun simultan, 2) 

struktur modal, 

pertumbuhan perusahaan, 

dan profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

beban pajak penghasilan 

badan baik secara parsial 

maupun simultan. 

Mengukur 

variabel 

pertumbuhan 

perusahaan 

dan 

profitabilitas  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama dan 

Tahun 
Tujuan Penelitian 

Variable 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Research 

GAP 

5 Julita (2012) Untuk mengetahui 

apakah ada 

pengaruh antara 

Debt to Equity 

Ratio dan Debt to 

Asset Ratio baik 

secara parsial 

maupun simultan 

terhadap 

Profitabilitas pada 

perusahaan 

telekomunikasi 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia. 

Independen: 

Debt to 

Equity Ratio 

dan Debt to 

Asset Ratio. 

Dependen: 

Beban pajak 

penghasilan 

badan. 

Hasil dari penelitian ini 

membuktikan bahwa Debt 

to Equity Ratio secara 

parsial tidak berpengaruh 

terhadap Profitabilitas dan 

Debt to Asset Ratio secara 

parsial berpengaruh 

terhadap Profitabilitas. Dan 

secara simultan 

menyatakan bahwa Debt to 

Equity Ratio dan Debt to 

Asset Ratio berpengaruh 

terhadap Profitabilitas pada 

Perusahaan telekomunikasi 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 

2008-2011. 

Profitabilitas 

sebagai 

variabel bebas 

6 Novita 

Yunus 

(2013) 

Untuk mengetahui 

pengaruh tingkat 

utang terhadap 

beban pajak pada 

perusahaan 

telekomunikasi 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia periode 

2007-2012. 

Independen: 

Tingkat 

utang. 

Dependen: 

Beban pajak 

penghasilan 

badan. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

tingkat utang memiliki 

pengaruh signifikan negatif 

terhadap beban pajak pada 

tingkat kepercayaan 90%. 

Variabel 

Independen 

diukur 

menggunakan 

DER 

7 Zainal 

Abidin, 

Meina 

Wulansari 

Yusniar, 

Muhammad 

Ziyad (2014) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

Variabel-variabel 

yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah Debt to 

Equity Ratio 

(DER), Dividend 

Yield (DYD) dan 

Size. 

Independen: 

Struktur 

modal yang 

diukur 

dengan DER, 

kebijakan 

dividen, dan 

Size. 

Dependen: 

Beban pajak 

penghasilan 

badan. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama DER, DYD 

dan Size berpengaruh 

terhadap PBV. Secara 

parsial menunjukkan 

bahwa DER berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap PBV. Size 

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

PBV. DYD berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap PBV. 

Variabel 

Dependen 

mengukur 

nilai 

perusahaan 

dengan PBV 
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 Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  

No. 
Nama dan 

Tahun 
Tujuan Penelitian 

Variable 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Research 

GAP 

8 Andy Azhari 

(2015) 

Untuk mengetahui 

apakah ada 

pengaruh antara 

Debt to Equity 

Ratio, Debt to Asset 

Ratio dan 

Manajemen Laba 

baik secara parsial 

maupun simultan 

terhadap Pajak 

Penghasilan Badan 

Terutang. 

Independen: 

Longterm 

Debt to Aset 

Ratio, Debt 

to Equity 

Ratio, dan 

Manajemen 

Laba. 

Dependen: 

Beban pajak 

penghasilan 

badan. 

Hasil dari penelitian secara 

simultan uji F dihasilkan 

bahwa Debt to Equity 

Ratio, Longterm Debt to 

Asset Ratio dan 

Manajemen Laba secara 

bersama-sama berpengaruh 

terhadap Pajak Penghasilan 

Badan Terutang. 

Selanjutnya uji t dari ketiga 

variabel independen 

sitemukan bahwa Longterm 

Debt to Asset Ratio 

berpengaruh secara 

signifikan dan positif 

terhadap Pajak Penghasilan 

Badan Terutang. sedangkan 

variabel Debt to Equity 

Ratio dan Manajemen Laba 

secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap Pajak 

Penghasilan Badan 

Terutang perusahaan. 

Menambahkan 

Manajemen 

Laba pada 

variabel 

independen 

9 Hidayat, 

Vinny 

Stephanie 

(2015) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

pengaruh struktur 

modal, 

profitabilitas, dan 

aktivitas persediaan 

terhadap beban 

pajak penghasilan 

badan pada 

perusahaan retail 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia. 

Independen: 

Struktur 

modal, 

Profitabilitas, 

dan Aktivitas 

persediaan. 

Dependen: 

Beban pajak 

penghasilan 

badan. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

struktur modal, 

profitabilitas, dan aktivitas 

persediaan berpengaruh 

terhadap beban pajak 

penghasilan badan, baik 

secara parsial maupun 

secara simultan. Dengan 

demikian, hipotesis 

penelitian ini telah terbukti 

secara empiris. 

Mengukur 

profitabilitas 

dan aktivitas 

persediaan  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. 
Nama dan 

Tahun 
Tujuan Penelitian 

Variable 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Research 

GAP 

10 Patar 

Simamora 

dan 

Muhamad 

Ressa 

Mahardika 

Ryadi 

(2015) 

Untuk mengetahui 

apakah ada 

pengaruh antara 

LDAR (Longterm 

Debt to Aset Ratio) 

dan DER (Debt to 

Equity Ratio) baik 

secara parsial 

maupun simultan 

terhadap PPh Badan 

Terutang pada 

perusahaan 

manufaktur sektor 

industri semen yang 

terdaftar di BEI 

periode 2010-2013. 

Independen: 

LDAR dan 

DER. 

Dependen: 

Beban pajak 

penghasilan 

badan. 

Hasil dari penelitian ini 

membuktikan (1) LDAR 

berpengaruh terhadap pajak 

penghasilan badan 

terutang, (2) DER 

berpengaruh terhadap pajak 

penghasilan badan 

terutang, dan (3) LDAR 

dan DER secara bersama-

sama berpengaruh terhadap 

pajak penghasilan badan 

terutang. 

Pengkuran 

struktur modal 

menggunakan 

longterm debt 

asset ratio dan 

debt to ratio 

11 Leora 

Klapper & 

Konstantinos 

Tzioumis 

(2008) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menguji efek yang 

dihasilkan pajak dan 

kebijakan keuangan 

terhadap struktur 

modal pada 2001 di 

Croatia. 

Independen: 

Capital 

Structure 

Dependen: 

Taxation 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

rendahnya pajak 

disebabkan oleh struktur 

modal suatu perusahaan, 

dimana dengan pembiayaan 

menggunakan hutang 

jangka Panjang. Selain itu 

penelitian ini juga 

membuktikan perusahaan 

yang lebih profitable di 

Croatian lebih menyukai 

mengurangi tingkat hutang 

mereka. 

Melihat 

tingkat hutang 

dan struktur 

modal pada 

objek yg 

berbeda dan 

melihat 

kecenderungan 

penggunaan 

struktur modal 

pada tingkat 

profitabilitas 

perusahaan. 

12 M. J. 

Brennan and 

E. S. 

Schwartz 

(1978) 

Penelitian ini 

berfokus pada efek 

pejak pendapatan 

perusahaan dari 

hubungan struktur 

modal dan 

penilaian. 

Independen: 

Capital 

Structure 

Dependen: 

Tax saving 

Analisis efek dari pajak 

penghasilan perusahaan 

adalah bunga tidak hanya 

karena pajak penghasilan 

perusahaan memang ada 

tetapi karena analisis 

tampaknya mengarah pada 

kesimpulan bahwa struktur 

modal yang optimal akan 

terdiri hampir seluruhnya 

hutang. 

Melihat 

penggunaan 

hutang sebagai 

tax saving 

dengan 

melihat tingkat 

jatuh tempo 

hutang. 
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2.7. Kerangka Konseptual  

Dengan pendekatan teori pada penelitian ini maka kerangka konseptual 

yang dapat disusun pada penelitian ini seperti yang ditunjukan pada gambar 2.2. 

Struktur Modal diprosikan dengan debt to equity ratio (DER) memiliki hubungan 

yang negatif dengan besarnya beban pajak badan terutang dan struktur kepemilika 

manajerial memiliki hubungan yang negatif dengan besarnya beban pajak badan 

terutang dengan variabel kontrol profitabilitas. Dan dalam penelitian ini menguji 

apakah dengan dikeluarkannya PMK No. 169/PMK. 010/2015 akan 

mempengaruhi struktur modal perusahaan-perusahaan setelah peraturan tersebut 

aktif pada tahun 2016. 

Struktur Modal dan Kepemilikan Manajerial terhadap PPh Badan 

Terutang dengan Moderasi PMK No. 169/PMK.010/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Modal 

Struktur 

Kepemilikan 
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PPh badan 
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Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian dengan Moderasi 

2.8. Pengembangan Hipotesis 

2.8.1. Pengaruh Struktur Modal terhadap Beban Pajak Badan Terutang 

Pembahasan mengenai utang tidak akan terlepas dari teori struktur modal. 

Struktur modal merupakan perimbangan antara utang jangka panjang dengan 

modal sendiri. Teori mengenai struktur modal pertama kali dikenalkan oleh 

Modigliani dan Miller (1958). Mereka mempublikasikan teori struktur modal 

dalam hubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di 

masa yang akan datang yang tidak dipengaruhi oleh besarnya struktur modal 

(dengan asumsi tidak ada pajak). 

Ristiyanti dan Muchamad (2012) menyatakan bahwa jika laba perusahaan 

kecil dan utang perusahaan besar maka perusahaan cenderung melakukan 

manajemen laba. Namun dalam konteks penurunan tarif pajak perusahaan 

cenderung meningkatkan utang yang berakibat meningkatnya bunga pinjaman, 

dimana bunga pinjaman dapat digunakan untuk mengurangi laba perusahaan 

sehingga pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil. 

Umumnya tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan 

pemegang saham dan memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan 

menentukan seberapa besar proposi utang dan ekuitas yang akan dipilih dalam 

struktur modal. Penggunaan utang jangka panjang selain sebagai sumber dana 

juga didorong oleh sistem perpajakan di Indonesia dimana salah satu unsur yang 
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bisa digunakan perusahaan untuk bisa mengurangi beban pajak adalah melalui 

manajemen pajak yang berkaitan dengan penggunaan utang karena adanya beban 

bunga atas biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Wildani, 

2012).  

Struktur Modal diprosikan dengan debt to equity ratio (DER), dimana 

rasio ini menggambarkan perbandingan utang dibagi modal. Jadi semakin besar 

rasio DER, maka semakin rendah tingkat pajak Karena penggunaan utang pada 

struktur modalnya. Lalu dengan tingkat utang tersebut menggambarkan pph badan 

terutang yang lebih kecil juga. 
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:  

H1: Struktur modal berpengaruh negatif terhadap beban pajak badan terutang. 

2.8.2. Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap Beban Pajak 

Badan Terutang 

Jensen dan Mecling (1976), mengindikasikan bahwa jika kepemilikan 

manajer dalam perusahaan menurun, kenaikan nilai perusahaan kurang 

mempengaruhi kekayaan manajer. Manajer kurang insentif untuk memaksimalkan 

nilai perusahaan, sementara insentif yang lebih besar adalah untuk 

memaksimalkan kekayaan pribadinya. Kepemilikan manajerial yang lebih besar 

mendorong kesetaraan kepentingan antara stockholder dengan manajer, dan 

mengurangi agensi diantara keduanya (Jesen dan Meckling, 1976). Maka dengan 

adanya kepemilikan manajerial yang tinggi dalam perusahaan akan mencerminkan 

tujuan yang sama antara manajer dan stockholder dan manajer akan lebih 

terindikasi untuk memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkannya. 

Maka dengan semakin besarnya struktur kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh direksi ataupun manajer, dapat mengurangi agency cost. Hal ini akan 

berujung pada tingkat penghematan pajak karena manajer akan melakukan apapun 

agar laba yang dilaporkan perusahaan kecil dan pengenanan pajak juga lebih 

kecil. Struktur kepemilikan manajerial ini diproksikan dengan besarnya jumlah 

saham yang dipegang oleh manajerial perusahaan (Hartadinata dan Heru, 2013). 

Dari penelitian yang dilakukan Hartadinata dan Heru (2013) mendapatkan bahwa 
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semakin tinggi rasio kepemilikan manajerial maka akan semakin tinggi tingkat 

keagresifan pajak atau dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang didesain 

untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) dengan perencanaan pajak yang 

dilakukan sesuai dimana yang diklasifikasikan (Frank et al. 2009).  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:  

H2: Struktur Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap beban pajak 

badan terutang. 

2.8.3. Peraturan Perpajakan Memperkuat hubungan Struktur Modal dan 

Kepemilikan Manajerial terhadap Beban PPh Badan Terutang 

The pecking order theory mengatakan bahwa perusahaan lebih suka 

pendanaan internal. Namun jika perusahaan harus menggunakan pendanaan 

eksternal, maka perusahaan akan terlebih dahulu memilih menggunakan hutang 

kemudian saham preferen, dan pilihan terakhir adalah penerbitan saham biasa. 

Menururt Zainal Abidin, dkk (2014) Struktur modal perusahaan adalah komposisi 

hutang dan ekuitas. Dana yang berasal dari hutang akan mempunyai biaya modal 

yang berupa bunga. Dana yang berasal dari ekuitas akan mempunyai biaya modal 

berupa dividen. Komposisi hutang dan ekuitas tidak optimal akan mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan dan sebaliknya. Ristiyanti dan Muchamad (2012) 

menyatakan bahwa jika laba perusahaan kecil dan utang perusahaan besar maka 

perusahaan cenderung melakukan manajemen laba. Namun dalam konteks 

penurunan tarif pajak perusahaan cenderung meningkatkan utang yang berakibat 

meningkatnya bunga pinjaman, dimana bunga pinjaman dapat digunakan untuk 
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mengurangi laba perusahaan sehingga pajak yang harus dibayar menjadi lebih 

kecil. 

Pemerintah adalah salah satu pihak yang menjadi perhatian penting bagi 

perusahaan. Hal ini tidak jauh dalam peran pemerintah dalam memungut pajak. 

Pemerintah pun memiliki berbagai cara untuk menggunakan kebijakannya untuk 

melihat motif manajemen dalam mensiasati pajak. Dalam PMK No. 169/PMK. 

010/2015, mencoba menjelaskan salah satu peran pemerintah sebagai suatu cara 

untuk membatasi sampai sejauh mana perusahaan dapat menggunakan motifnya 

dalam menghindari/memperkecil jumlah pajak terutang. Dalam aturan ini dimuat 

struktur modal maksimal debt to equity ratio adalah sebesar 4:1. Maka dengan 

efektifnya peraturan ini di tahun 2016, peneliti ingin melihat apakah terdapat 

perusbahan yang signifikan ditahun 2016 mengenai struktur modal. Peraturan 

perpajakan ini diproksikan denga nada tidaknya tindakan manajemen dalam 

kebijakan struktur modalnya pada tahun efektif peraturan tersebut berlaku. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:  

H3: Peraturan Perpajakan memperkuat hubungan struktur modal terhadap beban 

PPh badan terutang. 

H4: Peraturan Perpajakan memperkuat hubungan struktur modal terhadap beban 

PPh badan terutang. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian  

Objek (populasi) penelitian ini adalah perusahaan LQ45 di Indonesia yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2017. 

Sampel dipilih secara purposive sampling. Berdasarkan permasalahan dan tujuan 

penelitian ini maka sampel ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Perusahaan LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014-

2017. Periode tersebut dipilih untuk memperoleh kelengkapan data. 

2. Perusahaan masih beroperasi secara berkesinambungan selama periode 

analisis.  

3. Perusahaan LQ45 yang menerbitkan laporan keuangan tahunan baik 

mempublikasikan sendiri di media masa maupun dalam situs Bursa Efek 

Indonesia. Tujuannya untuk mendapatkan data secara lengkap. 

4. Perusahaan LQ 45 yang termasuk dalam wajib pajak bank 

3.2. Teknik Pengumpulan Data  

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh 

dari JSX data base, Indonesian Capital Market Directory, www.idx.com dan web 

site masing-masing perusahaan. Data-data tersebut berupa laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  
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3.3. Definisi Variabel Penelitian  

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat adalah PPh badan 

terutang. Variabel bebas terdiri atas dua variabel yaitu struktur modal dan 

kepemilikan manajerial. Dan PMK No. 169/PMK.010/2015 sebagai variabel 

moderasi. 

3.3.1. Definisi Operasional Variabel  

3.3.1.1. Definisi Operasional Variabel Terikat 

Berdasarkan kajian dan penelitian sebelumnya, PPh badan terutang telah 

menjadi pertimbangan dalam penentuan stuktur modal dan kepemilikan 

manajerial pun mempengaruhi dalam kebijakan manajemen. Alasannya adalah 

besaran modal yang digunakan dalam perusahaan akan mempengaruhi pendapatan 

perusahaan, contohnya pada penggunaan utang sebagai modal lebih menghasilkan 

PPh badan yang relative lebih kecil dibandingkan dengan modal sendiri. 

Penggunaan utang oleh perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang harus 

dibayarkan secara periodik kepada kreditur dan investor obligasi. (Andy Azhari, 

2005).  

Dalam penelitian ini, PPh badan terutang diproksikan oleh beban pajak 

tahun berjalan (Patra Simamora, 2015). Hal ini akan tercermin pada laporan 

keuangan tahunan yang terdapat pada situs BEI.  Semakin besar penggunaan 

utang dalam dasar permodalan perusahaan, maka diindikasikan perusahaan 

tersebut memiliki beban pajak yang lebih kecil. Dan pada perusahaan dengan 

kepemilikan manajerial yang tinggi, sesuai dengan teori keagenan bahwa manajer 
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akan memperkaya dirinya sendiri, jadi akan menyebabkan manajer menggunakan 

dasar permodalannya berupa komponan yang membuat laba perusahaan 

cenderung tinggi. Sehingga besarnya PPh badan terutang perusahaan atau yang 

terdapat pada PPh pasal 23 dapat dirumuskan sebagai berikut: 

PPh Badan Tahun Berjalan= Ln (PPh Badan Terutang Tahun Berjalan) 

Sumber: Patra Simamora (2015) 

3.3.1.2. Pengukuran Variabel Bebas  

3.3.1.2.1. Struktur Modal 

Struktur modal merupakan perimbangan antara utang jangka panjang 

dengan modal sendiri (Franco Modigliani dan Merton Miller, 1958). Untuk itu hal 

ini menjadi pilihan dalam dasar permodalan perusahaan. Dalam penelitian ini 

struktur modal diporxikan dengan debt to equity ratio (DER), yaitu rasio uyang 

memperhitungan perbandingan antara utang dengan modal.  

 

Sumber: Patra Simamora (2015) 

3.3.1.2.2. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial diproksikan dengan proporsi kepemilikan saham 

perusahaan oleh manajerial perusahaan. Proporsi kepemilikan saham manajerial 

adalah nilai yang menunjukan presentase saham yang dimiliki manajerial dibagi 

dengan jumlah lembar saham yang beredar pada tahun n. 

Analisa Struktur Modal dan Kepemilikan..., Fiqri Gumara, Ak.-Ibs, 2018



36 
 

Indonesia Banking School 

 

Sumber: Yulius Ardy (2013) 

 

3.3.1.3. Variabel Moderasi  

3.3.1.3.1. PMK No. 169/PMK.010/2015 

Dalam PMK No. 169/PMK. 010/2015 dijelaskan, bahwa besarnya 

perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(1) ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4: 1) yang nantinya 

akan efektif pada pembukuan tahun 2016. Pada penelitian ini PMK No. 

169/PMK.010/2015 diproksi dengan struktur modal perusahaan sebelum dan 

sesudah peraturan tersebut efektif yaitu pada tahun 2016. Proksi ini dipilih untuk 

lebih menjelaskan tentang motif manajemen dalam menggunakan dasar 

permodalannya. Struktur modal diindikasi sebelum adanya peraturan diberi skor 

0, dan struktur modal diindikasi sesudah adanya peraturan diberi skor 1 

PMK No. 169/PMK.010/2015 Skor 

Sebelum PMK 169 (2015) efektif 0 

Sesudah PMK 169 (2015) efektif 1 

3.3.1.4. Variabel Moderasi  
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3.3.1.4.1. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam 

menggunakan harta yang dimilikinya (Chen, 2004). Rasio profitabilitas mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan bisnis 

yang dilakukan. Hasilnya, investor dapat melihat seberapa efisien perusahaan 

menggunakan asset dan dalam melakukan operasinya untuk menghasilkan 

keuntungan. Rasio profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan 

dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. (Mardiyati, 2012). 

Tujuan profitabilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba yang tinggi sehingga pemodal dan pemegang saham akan 

meneruskan untuk menyediakan modal bagi perusahaan. Rasio profitabilitas, 

bertujuan mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh keuntungan. Sehingga besarnya tingkat profitabilitas 

perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Ringkasan Pengukuran Variabel 

No. Variabel Dimensi Definisi Indikator Pengukuran Skala 

1 Terikat PPh badan 

terutang 

Merupakan 

tingkat beban 

pajak badan 

akibat aktifitas 

perusahaan. 

Diproksikan dengan (Ln) PPh 

badan terutang tahun berjalan. 

Nominal 
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2   Bebas Struktur 

Modal 

Merupakan 

perimbangan 

antara utang 

jangka panjang 

dengan modal 

sendiri 
 

Rasio 

    Kepemilikan 

Manajerial 

Merupakan 

proporsi 

kepemilikan 

saham 

perusahaan yang 

dimiliki oleh 

manajer 

perusahaan. 

 

 

 

Rasio 

3 Moderasi PMK No. 

169/PMK.01

0/2015 

Merupakan 

peraturan Menteri 

keuangan 

mengenai DER 

maksimal 4:1 

Sebelum PMK 169 efektif 

diberi skor 0, dan sesudah 

PMK 169 efektif (2016) diberi 

skor 1 

Nominal 

4 Kontrol 

 

Profitabilitas Merupakan 

kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan 

keuntungan dari 

kegiatan bisnis 

 
Rasio 

Tabel 3.1 Operasional Variabel Sumber: diolah untuk skripsi, 2015 

3.4. Teknik Analisis 

Analisis dalam penelitian ini meliputi analisis menggunakan statistik 

deskriptif, regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji asumsi 

klasik meliputi, normalitas, multikolinieritas, otokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan ordinary least square.  
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3.4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini, 

alat analis yang digunakan adalah mean, median, standard deviation, minimum, 

dan maximum.  

3.4.2 Analisis Persamaan Regresi 

Model regresi berganda merupakan model regresi dengan lebih dari satu 

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

(variabel) yang mungkin mempengaruhi variabel terikat. 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 menguji 

variable bebas dengan menggunakan rasio dan nominal pada struktur modal dan 

kepemilikan manajerial terhadap variable terikat yaitu PPh badan terutang. Model 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:  

PPH Badan = α0 + α1 SMit + α2 KMit + α3 PMKit + α4 SM*PMKit + α5 

KM*PMKit + α5 ROAit  + ε 

Keterangan: 

PPH Badan = Beban pajak perusahaan i pada periode t 

α0 = Konstanta 

α1, α2, α3... = Koefisien masing-masing variabel bebas 
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SMit = Struktur Modal perusahaan i pada periode t 

KMit = Kepemilikan Manajerial perusahaan i pada periode t 

PMKit = Peratutan Menteri Keuangan No. 169 (2015) 

ROA = Return On Asset (Rasio Profitabilitas) 

ε = Estimasi Error  

i = Cross Section Identifiers 

t = Time Series Identifiers 

3.4.3. Analisis Regresi Data Panel 

Analisis regresi data panel merupakan data seksi silang (terdiri atas 

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

pool, sebenarnya juga data panel, kecuali masing-masing kelompok dipisahkan 

berdasarkan objeknya (Winarno, 2011). Analisis regresi data panel 

menggabungkan antara data seksi silang (cross section) dan data runtun waktu 

(time series) akan membentuk data panel dan data pool (Winarno, 2011). 

Dalam menetapkan model yang digunakan dalam analisis data panel, maka 

dilakukan 2 uji yaitu uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk 

menentukan model mana yang akan digunakan, baik model common effect atau 

fixed effect. Sedangkan uji Hausman digunakan untuk memutuskan penggunaan 

model fixed effect atau random effect (Gujarati, 2007). Tingkat signifikansi (α) 

yang digunakan adalah 5%. 

3.4.3.1. Uji Chow 
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Uji chow untuk melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis tersebut 

dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik log likelihood ratio (uji LR), 

dengan ketentuan pengambilan keputusan dengan 2 (dua) kondisi sebagai berikut 

(Widarjono, 2009). 

Hipotesis yang digunakan adalah:  

a. Ho: menggunakan model Common Effect  

b. Ha: menggunakan model Fixed Effect 

Kriteria pengujiannya adalah:  

a. Ho diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section Chi Square > 0,05  

b. Ha diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section Chi Square < 0,05 

Kesimpulan: Jika Ho ditolak maka model fixed effect lebih baik dari pada 

common effect.  

3.4.3.2. Uji Hausman 

Uji hausman untuk mengetahui perubahan struktural dalam pendekatan 

jenis apa model regresi penelitian, yaitu diantara pendekatan jenis fixed effect 

atau random effect. Hipotesis yang akan diuji adalah:  

a. Ho: menggunakan model Random Effect  

b. Ha: menggunakan model Fixed Effect 

Kriteria pengujiannya adalah:  

a. Ho diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section random >0,05  

b. Ha diterima apabila nilai probablitas pada Cross Section random >0,05  
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Kesimpulan: Jika Ho ditolak maka model fixed effect lebih baik dari pada random 

effect, begitu juga sebaliknya.  

3.4.4. Uji Asumsi Klasik  

3.4.4.1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk 

menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah model yang memiliki data normal atau mendekati 

normal. Para peneliti menggunakan pedoman bahwa jika setiap variabel terdiri 

atas 30 data, maka data tersebut sudah terdistribusi dengan normal (Winarno, 

2011). Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jargue-Bera 

test atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai 

berikut:  

a. Ho: Data terdistribusi normal 

b. Ha: Data tidak terdistribusi normal  

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka 

menerima Ho yang artinya residual data berdistribusi normal. Agar dapat 

mencapai data yang terdistribusi normal maka diperlukan adanya outlier data. 

Outlier data adalah pengeliminasian data pada satu periode pengamatan atas 

residual yang tidak terdistribusi secara normal (Winarno, 2011). 

3.4.4.2. Uji Multikolinearitas 
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Multikolinieritas untuk mengetahui kondisi hubungan linier antar variabel 

bebas. Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel 

bebas, multikolinieritas tidak terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang 

terdiri atas satu variabel terikat dan satu variabel bebas) (Winarno, 2011). 

Menurut Gujarati (2007) Indikator terjadinya multikolinieritas yaitu: 

a. R 2 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan. 

b. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variabel-variabel penjelas. Jika 

korelasi berpasangan tinggi, maka ada kemungkinan terjadinya 

multikolonieritas.  

c. Dengan melakukan analisa correlation matrix untuk mengetahui hubungan 

antara dua atau lebih variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi 

satu variabel bebas lain. Masing-masing persamaan dihitung nilai F 

dengan rumus.  

Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat kebebasan tertentu maka 

model mengandung unsur multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis pada yang 

ditetapkan adalah sebesar 0,85.  

3.4.4.3. Uji Otokorelasi 

Istilah otokorelasi bisa didefinisikan sebagai korelasi di antara anggota 

observasi yang diurut menurut waktu (seperti data deret berkala) atau ruang 

(Gujarati, 2007). Otokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya. Otokorelasi lebih mudah timbul pada data yang 

bersifat time series, karena data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada 
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masamasa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan otokorelasi juga 

timbul pada data yang bersifat cross section atau antar objek. Adapun penyebab 

terjadinya otokorelasi menurut Gujarati (2007) yaitu:  

1. Adanya sifat kelembaman (inersia) atau kelesuan. Data deret berkala 

seperti produk domestik bruto, produksi, indeks harga, dan yang lainnya 

menunjukkan siklus bisnis (fluktuasi yang berlanjut dan berulang-ulang 

dalam aktivitas ekonomi jadi data bergerak naik turun.  

2. Kesalahan spesifikasi model seperti beberapa variabel penting yang 

seharusnya dimasukkan dalam model tidak dimasukkan.  

3. Kekeliruan memanipulasi data.  

Otokorelasi dapat di identifikasi salah satunya dengan melakukan Uji 

Durbin-Watson. Nilai d hitung harus terletak antara 0 dan Jika nilai d hitung lebih 

dekat dengan 0, berarti terdapat bukti adanya korelasi positif, tapi jika lebih dekat 

dengan 4, ada bukti korelasi negatif dan bila makin dekat nilai d dengan 2, berarti 

makin banyak bukti yang menunjukkan otokorelasi (Winarno, 2011). Apabila 

nilai Durbin-Watson Stat tidak memenuhi kriteria, maka perlu dilakukan auto 

regressive (AR) dengan diferensiasi tingkat satu untuk memperbaiki nilai Durbin-

Watson Stat dan probability chi-squared nya. Rumusan hipotesis yang digunakan 

adalah:  

a. Ho: Tidak terdapat masalah otokorelasi di dalam model  

b. Ha: Terdapat masalah otokorelasi di dalam model 

Uji nilai Durbin Watson (D-W) Stat dilakukan dengan kriteria penentuan sebagai 

berikut:  
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a. Ho diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1,54 ≥ DW ≤ 2,46  

b. Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1,54 ≤ DW ≥ 2,46  

3.4.4.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

lainnya. Jika varian dan residual satu pengamaan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Ada 

beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah 

satunya dengan menggunakan uji park dengan melihat probabilitas koefisien 

masing-masing variabel bebas. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun 

hipotesis yaitu:  

a. Ho: Tidak terdapat heteroskedastisitas 

b. Ha: Terdapat heteroskedastisitas 

Pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah:  

a. Jika probability (signifikansi) ɑ 0,05 maka Ho diterima  

b. Jika probability (signifikansi) >ɑ 0,05 maka Ho diterima 

3.4.5. Pengujian Hipotesis  

3.4.5.1. Uji Statistik t 

Sarwoko (2005) mengartikan uji t adalah uji yang biasanya digunakan oleh 

para ahli ekonometrika untuk menguji hipotesis tentang koefisien – koefisien 

slope regresi secara individual. Dilanjutkan oleh Sarwoko (2005) uji t adalah uji 

yang tepat untuk digunakan apabila nilai – nilai residunya terdistribusi secara 
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normal dan apabila varian dari distribusi itu harus diestimasi, selain itu uji lebih 

mudah digunakan karena menjelaskan perbedaan – perbedaan unit pengukuran 

variabel dan standar deviasi dari koefisien yang diestimasi. 

Uji keberartian koefisien (βi) dilakukan dengan statistik-t. Hal ini digunakan 

untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. 

Adapun hipotesis dirumuskan sebagai berikut : 

Untuk menguji hipotesis 1 hipotesis 2 dan hipotesis 4:  

H1 : βi ≤ 0  

Sedangkan untuk menguji hipotesis 3, hipotesis 5, dan hipotesis 6: 

H1 : βi ≥ 0 

Artinya Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang 

diajukan diterima atau dikatakan signifikan, artinya secara parsial variable bebas 

berpengaruh signifikan terhadap variable dependen = hipotesis diterima, 

sementara jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis 

yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan, artinya secara parsial 

variable bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependen = 

hipotesis ditolak.  

Nilai t-hitung dapat dicari dengan rumus: 

t hitung =  

  Jika t‐ hitung > t‐ tabel (α, n‐ k‐ l), maka H0 ditolak; dan 

  Jika t‐ hitung < t‐ tabel (α, n‐ k‐ l), maka H0 diterima. 
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3.4.6. Uji Determinasi  

Koefisien determinasi ( ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabel 

terikat sangat terbatas. Uji  menyatakan proporsi atau persentase dari total 

variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas X 

(Winarno, 2011). Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 dan 1. Nilai  

mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan 

oleh variabel bebas X. Jika Nilai  = 0, artinya variasi dari Y tidak dapat 

diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila = 1, artinya variasi dari Y 

secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel bebas, maka  pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel bebas, maka 

digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted . Adjusted  disesuaikan dengan 

jumlah variabel bebas dan mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak 

seperti , nilai adjusted  dapat naik atau turun apabila satu variabel bebas 

ditambahkan ke dalam model.  

Dalam kenyataan nilai adjusted  dapat bernilai negatif, walaupun yang 

dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2007), jika dalam uji empiris 
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didapat nilai adjusted  negatif, maka nilai adjusted  dianggap bernilai nol. 

Secara matematis jika nilai  = 1, maka adjusted  =  = 1, sedangkan jika 

nilai  = 0, maka adjusted  = (1 - k)/(n - k). Jika k > 1, maka adjusted  akan 

bernilai negatif. 
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4 BAB IV 

5 ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada bab ini, berisi uraian dan penjelasan proses pengolahan data dan anlisa 

hasil olahan data tersebut. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah perusahaan LQ45 (selain Lembaga keuangan) di Indonesia yang tercatat 

dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode waktu tahun 2014-2017. BEI 

dipilih sebagai sumber memperoleh data karena BEI merupakan bursa saham 

tunggal di Indonesia dan sesuai dengan PMK. 169 lembaga keuangan tidak diatur 

dalam peraturan ini maka akan disaring dalam pemilihan sample. Pemilihan 

sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan 

kriteria yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Berikut merupakan tabel 

yang menunjukkan proses pemilihan atau seleksi sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

Tabel 4.1.   

Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan LQ45 (selain Lembaga keuangan) yang terdaftar di BEI 

dari periode 2014-2017 

45 

Perusahaan LQ45 yang mempublikasikan laporan tahunan secara 

konsisten dari tahun 2014 – 2017.  

19 

Pengamatan Awal 19 

Periode observasi (Tahun) 4 

Jumlah observasi (gross) 76 

Observasi yang tidak memiliki data lengkap (0) 

Outlier 7 

Total observasi dalam penelitian (Net) 69 
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            Sumber: web.idx.id, data diolah oleh penulis, 2018 

 Dalam tabel 4.1. dapat dilihat bahwa terdapat observasi sebanyak 69 

observasi dengan sebelumnya melakukan outlier sebanyak 7 observasi dengan 

cara melihat residual plot pada software eviews 7. Outlier adalah data yang 

memiliki karakteristik yang berbeda dan terlihat terlalu menyimpang dari dari data 

observasi lainnya. Keadaan ini dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi 

kurang baik, sehingga data tersebut harus dikeluarkan. Pada tabel 4.1. dapat diliat 

terdapat 69 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sehingga 

penelitian ini menggunakan observasi balance. 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik desktiptif digunakan untuk memberikan gambaran umum atau 

deskripsi variabel independen yang di uji pada penelitian ini, dimana dalam 

penelitian ini dapat dilihat melalui nilai rata-rata (mean), nilai maksimum (max.), 

nilai minimum (min.), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut 

ini adalah tabel hasil pengujian statistik deskriptif yang dilakukan dengan 

menggunakan Eviews 7, yang digunakan untuk melakukan analisis dengan 

melihat angka pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.  
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Tabel 4.2. 

Statistik Deskriptif 

  PPH SM KM PMK ROA SM*PMK KM*PMK 

 Mean  19.77925  1.209017  0.001119  0.507246  0.100365  0.614388  0.000516 

 Median  19.51380  0.818999  1.72E-05  1.000000  0.078354  0.070699  0.000000 

 Maximum  28.67456  8.130556  0.009200  1.000000  0.401838 8.130.556  0.007221 

 Minimum  16.09384  0.014464  0.000000  0.000000  0,000700  0.000000  0.000000 

 Std. Dev.  2.453988  1.557655  0.002409  0.503610  0.085138 1.360.678  0.001610 

 Skewness 
 2.440198  3.061826  2.227702 

-

0.028989  1.840652 
4.046.596 3.349.415 

 Kurtosis  9.732992  12.53063  6.605412  1.000840  6.416889 2.066.091 1.294.001 

  

     

    

 Jarque-Bera  198.8104  368.9544  94.44266  11.50000  72.52798 1.085.046 4.130.746 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.003183  0.000000  0.000000  0.000000 

  

     

    

 Sum  1364.768  83.42218  0.077202  35.00000  6.925172 4.239.276  0.035630 

 Sum Sq. Dev.  409.5000  164.9877  0.000395  17.24638  0.492896 1.258.983  0.000176 

  

     

    

 Observations  69  69  69  69  69 69 69 

 

4.2.1.1 PPh Beban Terutang 

Variabel PPh beban terutang yang disimbolkan dengan PPH Badan 

merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Berdasarkan pengolahan data 

yang dilakukan dengan menggukan Eviews 9, sesuai pada tabel 4.2, PPh beban 

terutang memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 19.77925 dan nilai standar deviasi 

sebesar 2.453988. Melalui hasil tersebut, dapat diketahui bahwa nilai standar 

deviasi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean), hal ini 

menunjukkan data dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan baik.  

Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.2, nilai maksimum pada variabel PPh 

beban terutang sebesar 28.67456 dimiliki oleh PT Telkom pada tahun 2017, dan 
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nilai minimum sebesar 16.09384 dimiliki oleh PT Alam Sutera Realty pada tahun 

2015 Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank dengan PPh beban terutang 

tertinggi adalah PT Telkom pada tahun 2017 dan PPh beban terutang terendah 

adalah PT Alam Sutera Realty pada tahun 2015 

4.2.1.1 Struktur Modal 

Variabel Struktur Modal merupakan variabel independen dalam penelitian 

ini yang disimbolkan dengan SM. Struktur modal dilihat dari presentase debt to 

equity ratio. Berdasarkan tabel 4.2, nilai rata-rata (mean) untuk struktur modal 

sebesar 1.209017 dan nilai standar deviasi sebesar 1.557655. Nilai rata-rata 

(mean) untuk variabel struktur modal lebih kecil dibandingkan nilai standar 

deviasi, sehingga hal ini menunjukkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi 

dengan baik yang disebut dengan data heterogen Selanjutnya, berdasarkan tabel 

4.2, perusahaan dengan struktur modal tertinggi sebesar 8,130556 adalah PT 

Telkom pada tahun 2017, sedangkan perusahaan dengan struktur modal terendah 

sebesar 0,01446423 yaitu PT United Tractors tahun 2015. 

Struktur Modal yang dimoderasi oleh PMK No. 169/PMK.010/2015 

(SM*PMK) memiliki nilai rata-rata (mean) 0,7116 dengan nilai standard deviasi 

sebesar 1,6129. Nilai rata-rata (mean) untuk SM*PMK memiliki nilai yang lebih 

kecil dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata data dari 

SM*PMK perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2014-2017 tergolong 

rendah. Selanjutnya, dalam penelitian ini nilai standard deviasi lebih kecil dari 

nilai mean. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan variasi data yang 

kecil dari pengukuran SM*PMK pada perusahaan yang diteliti dalam penelitian 
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ini. Selain itu, karena nilai mean lebih kecil dari nilai standard deviasi, 

menunjukkan bahwa data SM*PMK terdistribusi dengan baik yang disebut 

dengan data heterogen. 

4.2.1.2 Kepemilikan Manajerial 

Variabel Kepemilikan Manajerial juga merupakan variabel independen 

dalam penelitian ini dan disimbolkan dengan KM. Nilai rata-rata (mean) pada 

variabel kepemilikan manajerial sebesar 0.001119 dan nilai standar deviasi 

sebesar 0.002409. Nilai rata-rata (mean) variabel konsentrasi kepemilikan 

manajerial lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi, hal ini 

menunjukkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik yang 

disebut dengan data heterogen 

Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.2, nilai maksimum pada variabel 

kepemilikan manajerial sebesar 0,0092 dimiliki oleh PT Gudang Garam pada 

tahun 2014 dan nilai minimum sebesar 0,0000 dimiliki oleh PT Astra Agro 

Lestari pada tahun 2014-2017, PT Alam Sutera Realty pada tahun 2014-2017, PT 

Charoen Pokphand Indonesia pada tahun 2014-2015, PT Indofood CBP pada 

tahun 2014-2017, PT Indocement Heidelberg Group pada tahun 2014-2017, PT 

Lippo Karawaci pada tahun 2016-2017, PT PP London Sumatra Indonesia pada 

tahun 2014-2017, PT Semen Indonesia pada tahun 206, PT Unilever Indonesia 

pada tahun 2014-2017. 

Kepemilikan Manajerial yang dimoderasi oleh PMK No. 

169/PMK.010/2015 (KM*PMK) memiliki nilai rata-rata (mean) 0,0006 dengan 

nilai standard deviasi sebesar 0,0018, sedangkan median dari data yang diolah 

Analisa Struktur Modal dan Kepemilikan..., Fiqri Gumara, Ak.-Ibs, 2018



54 
 

Indonesia Banking School 

untuk pengukuran KM*PMK sebesar 1.000000. Nilai rata-rata (mean) untuk 

KM*PMK memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai m. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata data dari KM*PMK perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2017 tergolong rendah. Selanjutnya, dalam penelitian ini nilai 

standard deviasi lebih kecil dari nilai mean. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

kecenderungan variasi data yang kecil dari pengukuran KM*PMK pada 

perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, karena nilai standard 

deviasi lebih besar dari nilai mean, menunjukkan bahwa data KM*PMK 

terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data heterogen 

4.2.1.3 PMK No. 169/PMK.010/2015 

Variabel PMK No. 169/PMK.010/2015 merupakan variabel moderasi dalam 

penelitian ini yang disimbolkan dengan PMK. Nilai rata-rata (mean) pada variabel 

kepemilikan domestik sebesar 0.507246 dan nilai standar deviasi sebesar 

0.503610. Dengan melihat angka tersebut, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

(mean) lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, hal ini 

menunjukkan data dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan baik disebut 

dengan data homogen 

4.2.1.4 Profitabilitas 

Variabel Profitabilitas merupakan variabel kontrol di dalam penelitian ini 

yang disimbolkan dengan ROA. Nilai rata-rata (mean) berdasarkan tabel 4.2. pada 

variabel profitabilitas yaitu sebesar 0.100365 dan nilai standar deviasi sebesar 

0.085138. Dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (mean) lebih besar dibandingkan 
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dengan nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan data dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik disebut dengan data homogen 

Selanjutnya, perusahaan dengan profitabilitas tertinggi adalah PT Unilever 

Indonesia pada tahun 2014 dengan nilai maksimum sebesar 0,4018. Perusahaan 

dengan profitabilitas terendah adalah PT Charoen Pokphand Indonesia pada tahun 

2015 dengan nilai minimum sebesar 0.0007. 

4.2.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Proses pertama penentuan model regresi data panel dilakukan dengan 

melakukan Uji Chow, untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan 

common effect atau fixed effect. Berikut ini adalah hasil dari Uji Chow:  

Table 4.3. 

Hasil Uji Chow  

   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 13.441649 (17,45) 0.0000 

Cross-section Chi-square 124.522125 17 0.0000 

     
     

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 7, 2018 

Berdasarkan tabel 4.3, nilai dari probabilitas pada Cross Section Chi Square 

hin lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu sebesar 0.05, sehingga Ha diterima 

atau menggunakan fixed effect. Karena Ha diterima, maka proses penentuan 

model regresi dilanjutkan dengan melakukan Uji Hausman. Berikut ini adalah 

hasil dari Uji Hausman:  

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Hausman 
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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 7.326405 6 0.2917 

     
     

Berdasarkan tabel 4.4, nilai probabilitas pada Cross Section Random 

sebesar 0.2917. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu sebesar 

0.05, sehingga Ho diterima. Dengan demikian hasil dari uji hausman 

menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan model random effect. 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

Analisis regresi data panel digunkan dalam penelitian ini, dan sebelum 

melakukan analisis regresi data panel, harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih 

dahulu. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari 4 pengujian, yaitu uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji 

asumsi klasik dibutuhkan agar model regresi yang digunakan valid dan memenuhi 

kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimated).  

4.2.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk memengetahui apakah 

dalam model regresi, residual data tersedistribusi dengan normal, karena data 

yang terdistribusi dengan normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan 

regresi data panel. Barikut ini merupakan hasil uji normalitas:  
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Observations 69

Mean       0.045332

Median   0.174698

Maximum  4.247805

Minimum -3.661953

Std. Dev.   1.469594

Skewness  -0.087481

Kurtosis   3.278740

Jarque-Bera  0.311385

Probability  0.855822

 

Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas 

Berdasarkan gambar 4.1. yang merupakan hasil dari uji normalitas yang 

dilakukan dengan menggunakan Eviews 7, menunjukkan bahwa residual data 

telah terdistribusi dengan normal. Hal ini dapat dilihat melalui nilai probability 

sebesar 0.855822 yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi yaitu 

sebesar 0.05. Pada awal pengujian, penelitian ini menggunakan 76 observasi, 

namun data belum terdistribusi dengan normal. Kemudian dilakukan outlier 

dengan mengeluarkan 7 obsevasi sehingga baru diperoleh data yang terdistribusi 

normal dengan jumlah observasi sebanyak 69. 

4.2.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah terdapat hubungan linear antara variabel independen dalam regresi linear 

berganda. Salah satu syarat dalam uji asumsi klasik yaitu model regresi harus 

terbebas dari unsur multikolinieritas. Hubungan atau korelasi antar variabel tidak 
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boleh melebihi 0.80 agak terhindar dari multikolinieritas. Berikut adalah hasil uji 

multikolinieritas:  

Tabel 4.5.  

Hasil Uji Multikolinieritas 

 SM KM PMK ROA 

SM 1 

-

0.04935693860701524 0.00144658063646771 0.491614115165063 

KM  1 

-

0.04279462752375533 -0.1195851909597392 

PMK   1 

-

0.08836231105432116 

ROA    1 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 7, 2018 

Pada tabel 4.5, hasil yang didapat melalui correlation matrix menunjukkan 

korelasi antar variabel kurang dari 0.80. Hal ini menunjukkan tidak ada unsur 

multikolinieritas dalam penelitian ini. 

4.2.3.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode 

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

menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila 

nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54 - 2.46. Hasil pengujian autokorelasi pada 

hasil regresi persamaan menunjukkan tidak ditemukan adanya masalah 

autokorelasi.  

Tabel 4.6. 

Hasil Uji Autokorelasi 

\     
     R-squared 0.791078     Mean dependent var 5.126935 
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Adjusted R-squared 0.770860     S.D. dependent var 1.571869 

S.E. of regression 0.708919     Sum squared resid 31.15908 

F-statistic 39.12688     Durbin-Watson stat 1.682105 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 7, 2018 

4.2.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan 

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

dari suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan 

dengan meregresikan variabel independen terhadap logaritma natural resid (LN 

Resid)  

Tabel 4.7. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

SM 0.345704 0.236101 1.464222 1,028 

KM 1.247009 1.339085 0.093124 6.431 

PMK -0.234717 0.639306 -0.367143 4.963 

ROA 3.325352 4.364969 0.761827 3.118 

C 1.303783 0.647185 2.014.544 0,335 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 7, 2018 

Hasil uji hetero dengan meregresikan variabel indepen terhadap LN Resid 

pada tabel 4.7. di atas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien masing-masing 

variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis dari uji heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian, penelitian ini 

terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

Analisa Struktur Modal dan Kepemilikan..., Fiqri Gumara, Ak.-Ibs, 2018



60 
 

Indonesia Banking School 

4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan terdiri dari 

86 observasi, dengan persamaan sebagai berikut ini: 

 

Analisa hasil dari model regresi dalam penelitian ini menggunakan data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8. 

Hasil Persamaaan Regresi 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   Kesimpulan 

SM 1.163654 0.148502 7.835922 0.0000 Signifikan 

KM -115.6039 108.8024 -1.062512 0.2921 Tidak Signifikan 

PMK 0.127740 0.269244 0.474440 0.6369 Tidak Signifikan 

SM*PMK -0.145709 0.163838 -0.889349 0.3773 Tidak Signifikan 

KM*PMK -23.62653 78.30298 -0.301732 0.7639 Tidak Signifikan 

ROA 0.676017 1.960882 0.344751 0.7314 Tidak Signifikan 

C 18.42546 0.435362 42.32221 0.0000   

R-squared 0.791078 Adjusted R-squared 0.770860 

F-statistic 39.12688 Durbin-Watson stat 1.682105 

Prob(F-

statistic) 0.000000     

Keterangan: 

Dependent Variabel: PPH 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 7, 2018 

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

 

Berikut ini adalah interpretasi dari persamaan diatas:  
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a) Apabila struktur modal (SM), kepemilikan manajerial (KA), PMK No 169  

(2015) (PMK), struktur modal dengan moderasi PMK (SM*PMK), 

kepemilikan manajerial dengan moderasi PMK (KM*PMK), dan 

profitabilitas (ROA) diasumsikan 0 (nol), maka PPh badan terutang (PPH) 

yang dihasilkan sebesar 18.4254628407. 

b) Besarnya koefisien regresi untuk SM adalah 1.16365403474. Hal ini 

menunjukkan jika struktur modal (SM) naik satu satuan, maka 

pertumbuhan laba akan bertambah sebesar 1.16365403474 dan berlaku 

juga sebaliknya, dengan asumsi variabel lain adalah nol. 

c) Besarnya koefisien regresi untuk KM adalah -115.603920376. Hal ini 

menunjukkan jika kepemilikan manajerial (KM) naik satu satuan, maka 

pertumbuhan laba akan berkurang sebesar 115.603920376 dan berlaku 

juga sebaliknya, dengan asumsi variabel lain adalah nol. 

d) Besarnya koefisien regresi untuk PMK adalah 0.127740238224. Hal ini 

menunjukkan jika PMK No. 169/PMK.010/2015 (PMK) naik satu satuan, 

maka pertumbuhan laba akan bertambah sebesar 0.127740238224 dan 

berlaku juga sebaliknya, dengan asumsi variabel lain adalah nol. 

e) Besarnya koefisien regresi untuk SM*PMK adalah -0.145709446564. Hal 

ini menunjukkan jika struktur modal dengan moderasi dengan moderasi 

PMK No. 169/PMK.010/2015 (SM*PMK) naik satu satuan, maka 

pertumbuhan laba akan berkurang sebesar 0.145709446564 dan berlaku 

juga sebaliknya, dengan asumsi variabel lain adalah nol. 

f) Besarnya koefisien regresi untuk KM*PMK adalah -23.6265251409. Hal 
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ini menunjukkan jika KM*PMK naik satu satuan, maka pertumbuhan laba 

akan berkurang sebesar 23.6265251409 dan berlaku juga sebaliknya, 

dengan asumsi variabel lain adalah nol. 

g) Besarnya koefisien regresi untuk ROA adalah 0.676016834886. Hal ini 

menunjukkan jika profitabilitas naik satu satuan, maka pertumbuhan laba 

akan bertambah sebesar 0.676016834886 dan berlaku juga sebaliknya, 

dengan asumsi variabel lain adalah nol. 

4.2.5 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah alat untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen didalam 

suatu persamaan regresi. Besarnya nilai Adjusted R-squared dalam penelitian ini 

adalah 0.770860 atau 77,0860%. Sehingga Konsentrasi Kepemilikan (KK), 

Kepemilikan Asing (KA), Kepemilikan Domestik (KD), Kepemilikan Swasta 

(KS), dan Efisiensi Operasional (BOPO) mampu menjelaskan pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan laba sebesar 77,0860%, sisanya sebesar 22,914% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model.  

4.2.6 Uji Hipotesis 

4.2.6.1 Uji F 

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel independen yang 

dimasukkan kedalam model secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen. Variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen jika nilai probabititas F lebih kecil dari 0,05.  
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Berdasarkan tabel 4.8, nilai struktur modal F sebesar 0.000000. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai struktur modal F dalam penelitian ini lebih kecil dari 

0,05, sehingga variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen.  

4.2.6.2 Uji T (Uji Parsial) 

Uji t (uji parsial) dilakukan untuk mengetahui apakah secara individual atau 

parsial variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Pengujian ini dilakukan untuk menjawab dan menjelaskan hipotesis 

yang merupakan dugaan dari peneliti.  Jika P-value lebih kecil dari nilai 

siginifikansi/α 0,05 dan arah koefisien regresi sesuai dengan arah hipotesis maka 

Ho ditolak, dimana hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen dan variabel dependen secara individual atau parsial. 

Penjelasan hasil uji t yang dapat dijabarkan adalah sebagai berikut:  

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: Struktur modal 

berpengaruh negatif terhadap beban pajak badan terutang. 

Berdasarkan hasil regresi yang telah ditampilkan pada tabel 4.8, bahwa 

nilai probailitas struktur modal (SM) sebesar 0.0000 lebih kecil dari nilai 

signifikansi 0.05 dan nilai koefisien regresi variabel SM sebesar 1.163654. 

Hal ini menunjukkan bahwa struktur modal (SM) berpengaruh positif 

signifikan terhadap PPh badan terutang. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

H1 ditolak. 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: Struktur Kepemilikan 

Manajerial berpengaruh positif terhadap beban pajak badan 
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terutang. Berdasarkan hasil regresi yang telah ditampilkan pada tabel 4.8, 

bahwa nilai probailitas kepemilikan manajerial (KM) sebesar 0.2921 lebih 

besar dari nilai signifikansi 0.05 dan nilai koefisien regresi variabel KM 

sebesar               -115.6039. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial (KM) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PPh badan 

terutang. Sehingga dapat dinyatakan bahwa H2 ditolak. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Terdapat perbedaam 

pengaruh struktur modal terhadap beban PPh badan terutang 

sebelum dan sesudah PMK No. 169/PMK.010/2015. Berdasarkan hasil 

regresi yang telah ditampilkan pada tabel 4.8, bahwa nilai struktur modal 

dengan moderasi PMK No. 169/PMK.010/2015 (SM*PMK) sebesar 

0.3773 lebih besar dari nilia signifikansi sebesar 0.05 dan nilai koefisien 

regresi variabel SM*PMK sebesar -0.145709. Hal ini menunjukkan bahwa 

struktur modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PPh badan 

terutang sebelum dan sesudah PMK No. 169/PMK.010/2015 efektif 

diberlakukan (2016). Sehingga dapat dinyatakan bahwa H3 ditolak. 

4. Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu: Terdapat perbedaam 

pengaruh kepemilikan manajerial terhadap beban PPh badan 

terutang sebelum dan sesudah PMK No. 169/PMK.010/2015. 

Berdasarkan hasil regresi yang telah ditampilkan pada tabel 4.8, bahwa 

nilai kepemilikan manajerial dengan moderasi PMK No. 

169/PMK.010/2015 (KM*PMK) sebesar 0.7639 lebih besar dari nilai 

signifikansi 0.05 dan nilai koefisien regresi variabel KM*PMK sebesar -
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23.62653. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PPh badan terutang sebelum 

dan sesudah PMK No. 169/PMK.010/2015 efektif diberlakukan (2016). 

Sehingga dapat dinyatakan H4 tidak dapat diterima. 

4.3 Analisis Hasil 

4.3.1 Pengaruh Struktur Modal terhadap Beban Pajak Badan Terutang 

Hasil penelitian yang dijabarkan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

struktur modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PPh badan 

terutang. Penggunaan utang jangka panjang selain sebagai sumber dana juga 

didorong oleh sistem perpajakan di Indonesia dimana salah satu unsur yang bisa 

digunakan perusahaan untuk bisa mengurangi beban pajak adalah melalui 

manajemen pajak yang berkaitan dengan penggunaan utang karena adanya beban 

bunga atas biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Wildani, 

2012). Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa struktur modal berpengaruh 

positif signifikan terhadap PPh badan terutang. Hasil ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Patar Simamora dan Muhamad Ressa Mahardika 

Ryadi (2015) dimana pada penelitiannya struktur modal berpengaruh negatif 

signifikan terhadap PPh badan terutang, namun sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Trisono (2008) yang menyatakan adanya hubungan positif antara 

corporate tax rate dengan tingkat hutang. Penerapan tarif pajak yang tinggi akan 

mendorong perusahan untuk melakukan penghematan pembayaran pajak yaitu 

salah satunya dengan jalan menambah utang.  
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Hal ini diperkuat oleh pendapat yang disampaikan oleh I Made Sedana Yasa 

& Ketut Arya Bayu Wicaksana (2016), dimana tidak seluruhnya biaya pinjaman 

perusahaan dapat dibebankan sebagai penggurang biaya. Selain itu alternative 

untuk menghindari utang pajak semakin bertambah perusahaan dapat melakukan 

revaluasi aktiva tetap untuk menambah modal sehingga angka Debt Equity Ratio 

yang didapat akan semakin kecil. Selain revaluasi, perusahaan dapat mencatat 

deviden ataupun utang lainnya kepada pemegang saham sebagai akun utang yang 

memilki hubungan istimewa, sehingga jumlah utang tersebut akan menambah 

pada sisi modal. Sehingga peningkatan utang bukan salah satu faktor yang 

menyebabkan pajak badan terutang berkurang, tapi ada faktor lain secara 

pencatatan akuntansi yang dapat membuat pajak perusahaan berkurang. 

4.3.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Beban Pajak Badan 

Terutang 

Hasil penelitian yang dijabarkan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

PPh badan terutang. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa jika kepemilikan manajerial 

meningkat, maka PPh badan terutang akan menurun, namun dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap PPh badan terutang. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Hartadinata dan Heru (2013) mendapatkan bahwa semakin tinggi rasio 

kepemilikan manajerial maka akan semakin tinggi tingkat keagresifan pajak atau 

dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang didesain untuk mengurangi 

penghasilan kena pajak (PKP) dengan perencanaan pajak yang dilakukan sesuai 
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dimana yang diklasifikasikan (Frank et al. 2009). Namun dalam observasi 

penelitian ini perusahaan LQ45 memiliki rasio DER yang rendah. Hal ini 

merepresentasikan perusahaan-perusahaan LQ45 memiliki financial distress yang 

rendah. Sedangkan Financial distress akan mengakibatkan nilai perusahaan akan 

mengalami penurunan sehingga mengurangi kemamkuran pemilik (Sujoko dan 

Soebiantoro: 2007). Maka dari itu kepemilikan manajerial ini tidak menjadi 

motivasi manajemen dalam perencanaan pajaknya di perusahaan-perusahaan 

LQ45 yang memiliki rasio DER yang rendah. 

Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kepemilikan manajerial dalam 

perusahaan LQ45 tidak memiliki pengaruh terhadap PPh badan terutang. Hal ini 

mungkin juga disebabkan oleh nilai rata-rata kepemlikian manajerial dalam data 

perusahaan LQ45 pada tahun 2014-2017 yang diolah sangat kecil. Hal ini 

tercermin dari kepemilikan manajerial yang tidak ada sampai angka 1% dalam 

seluruh perusahaan LQ45 yang dianalisis.  

4.3.3 Pengaruh Struktur Modal terhadap Beban Pajak Badan Terutang 

Sebelum dan Sesudah PMK No. 169/PMK.010/2015 Diberlakukan 

Tahun 2016 

Hasil penelitian yang dijabarkan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

struktur modal yang dimoreasi oleh PMK No. 169/PMK.010/2015 memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PPh badan terutang. Hasil ini dapat 

dijelaskan bahwa struktur modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PPh 

badan terutang sebelum dan sesudah PMK No. 169/PMK.010/2015 diberlakukan 

tahun 2016. Namun hal ini sejalan dengan penelitian I Made Sedana Yasa & Ketut 
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Arya Bayu Wicaksana (2016), dimana terdapat kenaikan penghasilan kena pajak 

suatu perusahaan setelah adanya penerapan PMK No. 169/PMK.010/2015. 

Kenaikan tersebut diakibatkan oleh pengurangan biaya pinjaman yang dapat 

dibebankan.  

Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dapat dilakukan perusahaan 

untuk memperkecil angka DER akibat adanya penerapan PMK No. 

169/PMK.010/2015 dan memperbesar jumlah biaya bunga yang dapat dibebankan 

adalah dengan melakukan revaluasi aktiva tetap, mencantumkan utang pemegang 

saham pada akun utang pada pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga 

utang tersebut akan menambah di sisi modal (I Made Sedana Yasa & Ketut Arya 

Bayu Wicaksana, 2016). 

4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Beban Pajak Badan 

Terutang Sebelum dan Sesudah PMK No. 169/PMK.010/2015 

Diberlakukan Tahun 2016 

Hasil penelitian yang dijabarkan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial yang dimoreasi oleh PMK No. 169/PMK.010/2015 

memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PPh badan terutang. 

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap PPh badan terutang sebelum dan sesudah PMK No. 

169/PMK.010/2015 diberlakukan tahun 2016.  Penggunaan utang sebagai sturktur 

modal di perusahaan LQ45 masih tergolong di batas aman mengingat peraturan 

PMK No. 169/PMK.010/2015 dengan presentase DER kurang dari 4:1. Hal ini 

menunjukkan jumlah utang yang dalam batas aman dan tidak akan menimbulkan 
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financial distress karena terjadinya financial distress akan mengakibatkan nilai 

perusahaan akan mengalami penurunan sehingga mengurangi kemamkuran 

pemilik (Sujoko dan Soebiantoro: 2007). 

Hasil ini menunjukkan bahwa PMK No. 169/PMK.010/2015 tidak 

mempengaruhi kepemilikan manajerial dalam perusahaan LQ45 dalam 

menentukan besar kecilnya PPh badan terutang sebelum dan sesudah peraturan 

tersebut diberlakukan. Hal ini mungkin juga disebabkan oleh nilai rata-rata 

kepemlikian manajerial dalam data perusahaan LQ45 pada tahun 2014-2017 yang 

diolah sangat kecil. Hal ini tercermin dari kepemilikan manajerial yang tidak ada 

sampai angka 1% dalam seluruh perusahaan LQ45 yang dianalisis. 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pengaruh struktur modal 

dan kepemilikan manajerial terhadap PPh badan terutang sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK-169/PMK.010/2015) pada perusahaan LQ45 di 

Indonesia yang terdaftar di BEI periode 2014 - 2017, diperoleh beberapa hasil 

yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pihak manajemen dan pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya untuk mengetahui mengenai pengaruh struktur modal dan 

kepemilikan manajerial terhadap PPh badan terutang berkaitang dengan PMK-

169/PMK.010/2015. 

Berdasarkan dari penelitian ini, diperoleh hasil bahwa variabel struktur 

modal (SM) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PPh badan terutang 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2017.  
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Variabel struktur modal dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh 

yang positif signifikan terhadap PPh badan terutang perusahaan LQ45. Dengan 

adanya hasil penelitian ini, perusahaan-perusahaan LQ45 yang melihat tarif pajak 

yang tinggi di Indonesia dapat menggunakan utang dalam struktur modalnya atau 

juga dapat melakukan alternative lain secara pencatatan akuntansi yang masih 

dalam batas aturan PSAK serta peraturan lain yang berlaku. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Struktur modal berpengaruh positif terhadap PPh badan terutang pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2017.  

2. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap PPh badan terutang 

pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2017. 

3. Tidak terdapat perbedaan pengaruh struktur modal terhadap PPh badan 

terutang pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2017 

sebelum dan sesudah PMK No. 169/PMK.010/2015 diberlakukan tahun 2016. 

4. Tidak terdapat perbedaan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap PPh 

badan terutang pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 

2017 sebelum dan sesudah PMK No. 169/PMK.010/2015 diberlakukan tahun 

2016. 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka 

keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Hanya melakukan penelitian terhadap perusahaan LQ45 yang terdaftar di 
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Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 2014 – 2017, sehingga rasio 

DER pada perusahaan-perusahaan LQ45 ini masih dikatakan jauh di atas dari 

batas yang diatur pada peraturan PMK No. 169/PMK.010/2015 yaitu 4:1.  

2. Penelitian ini mengukur variabel struktur modal dan kepemilikan manajerial 

hanya menggunakan PPh badan terutang sebagai motivasi perusahaan dalam 

mengatur jumlah pajaknya. 

5.3 Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian terhadap 

perusahaan-perusahaan selain LQ45 yang memiliki varian kinerja laporan 

keuangan yang lebih beragam yang ada di Indonesia. 

2. Untuk penelitian penelitian berikutnya, agar dapat mengembangkan penelitian 

serupa dengan menggunakan variabel – variabel lain yang menunjang 

penelitian seperti rasio DAR atau karakter manajerial dan perhitungan-

perhitungan yang dapat mempengaruhi dan menggambarkan PPh badan 

terutang, seperti pengaruhnya terhadap income increasing/decreasing. 
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Lampiran 
 

4.1 Lampiran 1 : HASIL UJI 

 

UJI CHOW 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 13.441649 (17,45) 0.0000 

Cross-section Chi-square 124.522125 17 0.0000 

     
     

 

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 7.326405 6 0.2917 

     
     

 

UJI NORMALITAS 

0

2
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10

12

14

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2017

Observations 69

Mean       0.045332

Median   0.174698

Maximum  4.247805

Minimum -3.661953

Std. Dev.   1.469594

Skewness  -0.087481

Kurtosis   3.278740

Jarque-Bera  0.311385

Probability  0.855822

UJI MULTIKOL 

 SM KM PMK ROA 
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SM 1 

-

0.04935693860701524 0.00144658063646771 0.491614115165063 

KM -0.04935693860701524 1 -0.04279462752375533 -0.1195851909597392 

PMK 0.00144658063646771 

-

0.04279462752375533 1 -0.08836231105432116 

ROA 0.491614115165063 -0.1195851909597392 -0.08836231105432116 1 

 

 

 

UJI HETERO (PAKAI UJI PARK) 

Dependent Variable: RESID2   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/20/18   Time: 23:57   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 18   

Total panel (unbalanced) observations: 69  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     SM 0.345704 0.236101 1.464222 0.1480 

KM 12.47009 133.9085 0.093124 0.9261 

PMK -0.234717 0.639306 -0.367143 0.7147 

ROA 3.325352 4.364969 0.761827 0.4490 

C 1.303783 0.647185 2.014544 0.0482 

     
     

UJI AUTOKOL (LIHAT DURBIN YANG DI WEIGHTED) + UJI REGRESI 

Dependent Variable: PPH   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/20/18   Time: 23:58   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 18   

Total panel (unbalanced) observations: 69  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     SM 1.163654 0.148502 7.835922 0.0000 

KM -115.6039 108.8024 -1.062512 0.2921 

PMK 0.127740 0.269244 0.474440 0.6369 

SM*PMK -0.145709 0.163838 -0.889349 0.3773 

KM*PMK -23.62653 78.30298 -0.301732 0.7639 

ROA 0.676017 1.960882 0.344751 0.7314 

C 18.42546 0.435362 42.32221 0.0000 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 1.323970 0.7808 

Idiosyncratic random 0.701455 0.2192 
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 Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.791078     Mean dependent var 5.126935 

Adjusted R-squared 0.770860     S.D. dependent var 1.571869 

S.E. of regression 0.708919     Sum squared resid 31.15908 

F-statistic 39.12688     Durbin-Watson stat 1.682105 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.641021     Mean dependent var 19.77925 

Sum squared resid 147.0018     Durbin-Watson stat 0.356545 

     
     

UJI STATISTIK DESKRIPTIF 

 

 PPH SM KM PMK ROA 

 Mean  19.77925  1.209017  0.001119  0.507246  0.100365 

 Median  19.51380  0.818999  1.72E-05  1.000000  0.078354 

 Maximum  28.67456  8.130556  0.009200  1.000000  0.401838 

 Minimum  16.09384  0.014464  0.000000  0.000000  0.000000 

 Std. Dev.  2.453988  1.557655  0.002409  0.503610  0.085138 

 Skewness  2.440198  3.061826  2.227702 -0.028989  1.840652 

 Kurtosis  9.732992  12.53063  6.605412  1.000840  6.416889 

      

 Jarque-Bera  198.8104  368.9544  94.44266  11.50000  72.52798 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.003183  0.000000 

      

 Sum  1364.768  83.42218  0.077202  35.00000  6.925172 

 Sum Sq. Dev.  409.5000  164.9877  0.000395  17.24638  0.492896 

      

 Observations  69  69  69  69  69 

 

 

HASIL MODEL REGRESI 

PPH = 1.16365403474*SM - 115.603920376*KM + 0.127740238224*PMK - 0.145709446564*SM*PMK - 

23.6265251409*KM*PMK+ 0.676016834886*ROA + 18.4254628407 + [CX=R] 
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4.2 Lampiran 2  

 Daftar Sampel Perusahaan 
 

NO CODE FIRM 

1 AALI Astra Agro Lestari 

2 AKRA AKR corporindo 

3 ASII Astra International 

4 ASRI Alam Sutra Realty 

5 CPIN Charoen Pokphand Indonesia 

6 GGRM Gudang Garam 

7 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur 

8 INDF Indofood Sukses Makmur 

9 INTP Indocement Tunggal Prakarsa 

10 JSMR Jasa Marga 

11 KLBF Kalbe Farma 

12 LPKR Lippo Karawaci 

13 LSIP Perkebunan London Sumatera Indonesia 

14 PTBA Bukit Asam 

15 SMGR Semen Indonesia 

16 SMRA Summarecon Agung 

17 TLKM Telkom 

18 UNTR United Tractor 

19 UNVR Unilever 
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