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ABSTRACT

This study aimed to examine the factos that affect the corporate tax
avoidance. There are several factors used included executive character, company
size, leverage, and profitability. The purposed of this study is to investigated
whether executive character, company size, leverage, and profitability affected
corporate tax avoidance in companies manufacturing consumer goods industri
sector listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2013 until 2015.
Cash effective tax rate (CETR) were used to measure tax avoidance. The
sample was choose by purposive sampling method and data used was seconder
data from www.idx.co.id. Based on purposive sampling method, total observation
amounted to 78 observation based on criteria.
Tax avoidance it’s the way for saving the tax action when still the corridor
of the law. The result showed that variable executive character and company size
had a positive significant effect to tax avoidance, but leverage and profitability
had a negative effect to tax avoidance. Advice for researchers next to add of other
variables that not used and the variable is having contribution in affecting tax
avoidance.
Keywords

: corporate tax avoidance, Cash effective tax rate, executive

character, company size, leverage, profitability
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi
penghindaran pajak perusahaan. Beberapa faktor yang diuji pada penelitian ini
adalah karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas.
Tujuan penelitian ini ingin menguji apakah karakteristik eksekutif, ukuran
perusahaan, leverage, dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak
pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2015.
Cash effective tax rate (CETR) digunakan sebagai perhitungan dari penghindaran
pajak. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan data yang
digunakan adalah data sekunder dari www.idx.co.id. Berdasarkan metode
purposive sampling, total data observasi sebanyak 78, yang diambil berdasarkan
kriteria terntentu.
Penghindaran pajak adalah cara untuk menekan biaya pajak tetapi masih
dalam batasan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan
variabel karakteristik eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage dan profitabilitas
berpengaruh signifikan kearah negatif terhadap penghindaran pajak. Saran untuk
penelitian selanjutnya untuk menambahkan beberapa variabel yang tidak
digunakan didalam penelitian ini.
Kata kunci

: Penghindaran pajak, cash effective tax rate, karakteristik

eksekutif, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum

perpajakan pasal 1 ayat 1, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh pribadi dan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan
peranan penting dalam perekonomian negara karena pajak merupakan salah satu
sumber pendapatan terbesar negara. Sebagai sumber pendapatan terbesar negara,
pemerintah melakukan usaha untuk mendorong pendapatan negara yang berasal dari
pajak agar terus mengalami peningkatan dengan cara melakukan usaha intensifikasi
dan ekstensifikasi. Usaha pemerintah lainya yaitu melakukan reformasi perpajakan di
indonesia, tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan
manfaat kepada wajib pajak salah satunya membuat beban pajak adil dan wajar.
Reformasi pajak yang terjadi pada tahun 2009 dengan dikeluarkannya UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak yang berlaku untuk wajib pajak bagi wajib
badan adalah tarif progresif bertingkat lalu berubah dengan diberlakukannya UU No.
36 tahun 2008, maka wajib pajak badan dalam negri dan bentuk usaha tetap adalah
sebesar 28% yang berlaku pada tahun 2009 dan menjadi 25% yang mulai berlaku
sejak tahun pajak 2010.
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Walaupun tarif pajak Corporate Tax di Indonesia sudah diturunkan menjadi
25%, namun tarif ini masih relatif tinggi apabila dibandingkan dengan negara
tetangga ASEAN. Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia, realisasi
penerimaan pajak dalam APBN pada tahun 2011 hingga 2015 terus mengalami
peningkatan, yaitu Rp 873,7 Triliun untuk tahun 2011, Rp 980,47 Triliun untuk
tahun 2012, Rp 1.077,3 Triliun untuk tahun 2013, Rp 1.143,3 Triliun untuk tahun
2014, dan Rp 1.223,1 Triliun untuk tahun 2015. meskipun setiap tahunnya realisasi
penerimaan pajak semakin meningkat, namun dalam pencapaian target APBN setiap
tahunnya tidak pernah tercapai. Adapun penyebabnya salah satunya adalah kesadaran
wajib pajak yang masih kurang dicermati oleh wajib pajak. Jumlah penerimaan pajak
ini pula seharusnya masih dapat meningkat jauh, hal ini disebabkan pula
ditemukannya dana masyarakat Indonesia yang tersimpan di luar negri mencapai Rp
240 triliun setara 4% poduk domestik bruto setiap tahunnya.
Menurut pemerintah banyak warga negara di Indonesia yang menyimpan
uang di negara bebas pajak (tax heavens) atau negara dengan tarif pajak yang rendah
seperti di Virgin Island, Cook Island, dan Singapore. Praktik-praktik tersebut
menyebabkan tarif pajak yang dibayarkan badan usaha turun drastis karena
pendapatan dan laba yang didapat oleh Wajib Pajak di negara yang menjadi basis
produksi seperti Indonesia menjadi sangat kecil. Sementara induk perusahaan yang
berbasis di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, memiliki laba yang sangat
tinggi meskipun minim melakukan aktivitas produksi. Hal tersebut dilakukan dengan
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tujuan untuk melakukan praktek penghindaran pajak baik secara legal (tax
avoidance) ataupun illegal penggelapan pajak (tax evasion).
Menurut Prebble et al. (2012) tax avoidance adalah tindakan mengambil
keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan hukum yang ada untuk mengecilkan
pajak terutang. Sifat tax avoidance yang sah menurut hukum membuat pemerintah
tidak dapat menjatuhkan sanksi bahkan ketika ada indikasi skema tax avoidance akan
dilakukan oleh perusahaan. Wang (2010) menyatakan tax avoidance adalah alat
untuk melakukan tax saving dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya
diberikan untuk negara kepada para pemegang saham agar nilai after tax perusahaan
meningkat.
Sebagai contoh Komisi Eropa untuk jasa keuangan dan perpajakan
menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh perusahaan furniture asal Swedia, IKEA.
IKEA diduga menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 milliar euro atau setara
dengan 1,1 milliar dollar AS. Hal tersebut dilakukan dari rentang waktu tahun 2009
hingga 2014. Menurut Green Party di Parlemen Eropa, IKEA dengan sengaja
memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa yang memiliki tarif pajak yang
tinggi ke anak perusahaannya di Belanda dengan tujuan akan terbebas dari pajak di
Lintenstein atau Luxembourg. Dalam laporan tersebut ditulis, estimasi pajak yang
dihindari IKEA pada tahun 2014 menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman
senilai 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, di Perancis senilai 24 juta euro atau 26 juta
dollar AS, di Inggris senilai 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS dan sejumlah

Karakteristik Eksekutif..., Adelia Ratnasari, Ak.-IBS, 2016

Indonesia Banking School

4

negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak
dengan kisaran 7,5 juta euro hingga 10 juta euro atau 8,5 juta dollar AS hingga 11,2
juta dollar AS.
Dari

sudut

pandang

kebijakan

pajak,

pembiaran

terhadap

praktik

penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi
dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui
skema-skema transaksi yang kompleks. Menurut Zain (2008) tax avoidance adalah
salah satu contoh tax planning yang dapat dilakukan melalui proses pengelolaan laba
untuk mengurangi pengenaan pajak yang tidak diinginkan perusahaan. Walaupun tax
avoidance sering merugikan negara karena menurunkan penerimaan, pemerintah
tidak dapat menjatuhkan sanksi karena secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar.
Tax avoidance bersifat unik karena dari sisi perusahaan sah untuk dilakukan tetapi
tidak selalu diinginkan dari sisi pemerintah (Mahardani dan Suardana, 2014).
Dari sudut pandang pemerintah, Wajib Pajak diharapkan melaksanakan
kewajiban perpajakan semaksimal mungkin dengan begitu penerimaan negara dari
sektor pajak akan bertambah dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh wajib
pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari
sektor pajak akan berkurang. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat
mengurangi laba bersih, maka dari itu sebagian besar perusahaan tidak ada yang
sukarela untuk membayar pajak dikarenakan membayar pajak yang sifatnya memaksa
perusahaan apabila tidak membayar akan terkena sanksi yang dapat merugikan
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perusahaan. Oleh sebab itu, di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat
dibutuhkan manajemen perpajakan yang baik. Dalam memanajemen perpajakan
diperlukan perencanaan perpajakan (tax planning) yang merupakan tahap awal untuk
melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan
tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum, (Pohan, 2013).
Untuk melihat seberapa besar perusahaan dalam melakukan praktik
penghindaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa pengukuran, salah satunya
dengan Cash effective tax rate (CETR) yang bertujuan untuk mengidentifikasi
keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan
tetap maupun perbedaan temporer. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) cash effective
tax rate yang merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan arus kas yang secara
umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak. Cash Effective tax rate
menurut Dyreng, et al (2010) adalah dengan membagi Cash tax paid (pembayaran
pajak) dibagi dengan pre tax income (laba sebelum pajak).
Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan
yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan
sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan memiliki karakater
yang berbeda-beda. Karakter eksekutif dibedakan menjadi dua yaitu risk taker dan
risk averse. Naik turunnya corporate risk mencerminkan kecenderungan karakter
eksekutif, tingkat resiko yang lebih tinggi mengindikasikan karakter eksekutif lebih
memiliki sifat risk taker sebaliknya tingkat resiko yang rendah mengindikasikan
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karakter eksekutif lebih memiliki sifat risk averse. Penelitian oleh Judi (2012)
berpendapat bahwa karakteristik eksekutif memiliki hasil signifikan kearah positif
terhadap tax avoidance sedangkan penelitian oleh (Akbar, 2015) memiliki hasil
bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
Faktor independen lain yang mempengaruhi tax avoidance adalah ukuran
perusahaan. Untuk mengidentifikasi ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan
total asset dan sumberdaya yang dimiliki perusahaan, perusahaan besar cenderung
memiliki asset yang besar dan juga memiliki sumberdaya manusia yang lebih
berkualitas. Dengan besarnya asset perusahaan, maka dapat dilakukan manajemen
pajak yang maksimal. Maka semakin besar ukuran perusahaan mengindikasikan
perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh (Rizka, 2015) berpendapat bahwa ukuran perusahaan memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance sedangkan penelitian (Annisa,
2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax
avoidance.
Faktor lainnya adalah leverage. Akbar Hadi (2015) berpendapat bahwa
leverage memiliki pengaruh signifikan kearah negatif terhadap tax avoidance.
Semakin tinggi nilai dari rasio Leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan
dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi juga biaya
bunga yang timbul dari hutang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan
memberikan pengaruh berkurang nya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai
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hutang perusahaan maka nilai Cash ETR perusahaan akan semakin rendah (Tommy
dan Maria, 2013). penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2015) menyatakan bahwa
leverage memiliki pengaruh signifikan kearah positif terhadap penghindaran pajak.
faktor lainnya yang mempengaruhi tax avoidance yaitu profitabilitas. ROA
merupakan satu indikator yang mencerminkan performa perusahaan dalam
menghasilkan laba. Penelitian Teguh, dkk (2015) menyatakan bahwa ROA
berpengaruh positif terhadap tax avoidance, perusahaan yang memiliki rasio ROA
lebih tinggi di indikasikan dapat melakukan penghindaran pajak karena dengan ROA
yang tinggi perusahaan akan secara maksimal mempergunakan total aset tersebut
untuk memperoleh laba yakni dengan memanfaatkan adanya beban penyusutan dan
amortisasi yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wirna (2015) menyatakan hubungan
yang signifikan kearah yang negatif antara ROA dengan tax avoidance.
Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Teguh Muji Waluyo, Yessi
Mutia, dan Rusli (2015) dalam jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas
Sumatera Utara, Medan September 2015 dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh
Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan
Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak”. Sebagai pembeda dari
penelitian sebelumnya, peneliti mengganti satu variabel independen dan mengurangi
satu variabel independen menjadi karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan,
leverage, dan profitabilitas. Peneliti juga mengubah tahun penelitian menjadi tahun
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2013-2015. Alasan replikasi penelitian ini adalah peneliti ingin menguji kembali
apakah dengan menggunakan teori yang sama, dan kriteria sampel yang sama, tetapi
dengan menggunakan beberapa model yang berbeda dan tahun penelitian yang
berbeda akan memberikan hasil yang sama dengan hasil penelitian terdahulu.
Penelitian ini terkonsentrasi pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan pemilihan perusahaan
manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki
ruang lingkup yang besar di bandingkan sektor yang lainnya. Berdasarkan latar
belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “Karakteristik Eksekutif,
Ukuran

Perusahaan,

leverage,

dan

Profitabilitas sebagai faktor yang

mempengaruhi aktivitas Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan
Manufaktur Industri Barang Konsumsi Periode 2013-2015)”
1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang

akan diuraikan dalam penelitian ini adalah :
1.

Apakah

karakteristik

eksekutif

perusahaan

berpengaruh

terhadap

penghindaran pajak?
2.

Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

3.

Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

4.

Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
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1.3

Batasan Masalah

1.

Penelitian ini memfokuskan kepada perusahaan manufaktur industri barang
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.

Penelitian ini membatasi periode penelitian dengan menggunakan Laporan
Keuangan periode tahun 2013-2015

3.

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan auditan yang dipublikasikan
oleh masing-masing perusahaan periode 2013-2015

4.

Penelitian ini fokus membahas karakteristik eksekutif, ukuran perusahaan,
leverage, dan Profitabilitas perusahaan untuk mengetahui adanya tindakan
penghindaran pajak yang dilakukan perusahan.

5.

Penelitian ini membatasi pengukuran karakteristik eksekutif dengan
persamaan standar deviasi dari EBITDA dibagi dengan total aset perusahaan,
ukuran perusahaan diproksikan dengan log total aktiva. Pengukuran leverage
diproksikan dengan debt to assets ratio dan pengukuran Profitabilitas
diproksikan dengan return on asset yang sama dengan laba bersih setelah
pajak dibagi dengan total asset.

6.

Penelitian ini fokus pada tax avoidance yang diproksikan dengan Cash
Effective Tax Rate (Cash ETR).
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1.4

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan

penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Untuk menganalisis pengaruh karakteristik eksekutif perusahaan terhadap
penghindaran pajak

2.

Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran
pajak

3.

Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak

4.

Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

1.5

Manfaat penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian

ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:
1.

Bagi peneliti
Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam aplikasi
ilmu dan mendapat gambaran secara umum tentang bagaimana praktik
penghindaran pajak serta bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif, ukuran
perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak
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2.

Bagi Akademisi
Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang penghindaran pajak.
Selain itu dapat membuktikan secara empiris bahwa karakteristik eksekutif,
ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap
penghindaran pajak. Penulisan penelitian ini juga ditujukan sebagai pelengkap
atas penelitian-penelitian yang ada sebelumnya.

3.

Bagi Direktorat Jendral Pajak
Penelitian ini dapat menelaah kebijakan yang berlaku saat ini dengan
membuat peraturan-peraturan yang jelas dan tegas mengenai masalah
perpajakan di Indonesia. Sehingga mempersempit celah perusahaan untuk
melakukan penghindaran pajak, baik secara legal maupun secara ilegal.

1.6

Sistematika Penulisan
Penulisan penelitian ini secara garis besar terdiri dari lima bab dimana antara

bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Uraian sistematika penulisan
penilitian ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini membahas secara singkat mengenai latar belakang masalah
tentang penghindaran pajak yang menjadi dasar dalam dilakukannya penelitian ini.
Serta diuraikan pula tentang rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
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BAB II LANDASAN TEORITIS
Dalam bab ini berisi uraian tinjauan pustaka yang membahas teori mengenai
pajak dan teori pengukuran yang digunakan, penelitian terdahulu, dan kerangka
konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang di teliti.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum dan deskripsi
objek penilitian mengenai bidang usaha suatu badan usaha / organisasi yang akan
diteliti, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, dan operasionalisasi
variabel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan menguraikan mengenai hasil dan analisis berisi deskripsi
objek penelitian dan pembahasan serta analisis data mengenai permasalahan dalam
penelitian ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan
hasil yang mengacu pada pencapaian tujuan penelitian, serta saran yang dapat penulis
berikan berkaitan dengan masalah yang ada di dalam penulisan penelitian.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1

Tinjauan Pustaka

2.1.1

Agency Theory
Teori keagenan merupakan salah satu cara untuk lebih memahami ekonomi

informasi dengan memperluas satu individu menjadi dua individu yaitu agen dan
principal. Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori ini menjelaskan hubungan
antara agen (manajemen usaha) dan principal (pemilik usaha). Prahesty (2011)
menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang
atau lebih (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas
nama principal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan
yang terbaik. Masalah keagenan (agency problem) muncul dalam dua bentuk, yaitu
antara pemilik perusahaan (principals) dengan pihak manajemen (agent), dan antara
pemegang saham dengan pemegang obligasi. Tujuan normatif pengambilan
keputusan

keuangan

memaksimumkan

yang

menyatakan

kemakmuran

pemilik

bahwa

keputusan

perusahaan,

hanya

diambil

untuk

benar

apabila

pengambilan keputusan keuangan (agent) memang mengambil keputusan dengan
maksud untuk kepentingan para pemilik perusahaan (Husnan dan Pudjiastuti, 2012).
Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan memiliki total
asset yang besar pula dan sumber daya perusahaan yang semakin baik. Berdasarkan
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teori agensi, sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan oleh
agent untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agent, yaitu dengan cara menekan
beban pajak perusahaan dengan melakukan tax planning untuk memaksimalkan
kinerja perusahaan.
Leverage merupakan pengukuran sejauh mana asset perusahaan dibiayai
dengan utang. Semakin besar tingkat rasio leverage perusahaan berarti semakin besar
perusahaan

dibiayai

dengan

utang.

Perusahaan

yang menggunakan

utang

menimbulkan adanya beban bunga yang harus dibayar, bunga pinjaman merupakan
biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga akan
menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang
berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan
perusahaan sehingga berdasarkan teori agensi manajemen perusahaan tidak perlu
melakukan aktivitas penghindaran pajak, karena beban bunga tersebut telah
mengurangi jumlah beban pajak perusahaan.
Profitabilitas

merupakan

kemampuan

perusahaan

dalam

memperoleh

keuntungan atau laba. Pajak dengan keuntungan berbanding lurus, bahwa perusahaan
yang memiliki keuntungan besar maka beban pajak yang di bayarkan juga tinggi.
Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan perusahaan
untuk memposisikan diri dalam tax planning untuk mengurangi jumlah beban
kewajiban perpajakan (Chen et al, 2010). teori agensi memacu para agent untuk
meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah
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pajak penghasilan akan meningkat. Agent dalam teori agensi akan berusaha
mengelola beban pajaknya secara maksimal agar dapat meminimalkan beban pajak
perusahaan yang dibayarkan.

2.1.2 Teori Atribusi
Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku individu
(Fritz Heider, 1958). Ikhsan dan Ishak (2005) menyatakan bahwa di dalam teori
atribusi dipelajari tentang bagaimana cara seseorang menjelaskan suatu peristiwa,
alasan, ataupun sebab perilakunya. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku
individu dapat tercermin dari sikap dan karakteristik yang dimiliki individu sehingga
dapat digunakan untuk memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi
tertentu.
Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku
seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan
karena pengaruh internal atau eksternal (Robbins, 2001). Perilaku yang disebabkan
secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi
individu itu sendiri yang terdiri dari sifat, motivasi, sikap-sikap tertentu, dan aspek
internal yang lain. sedangkan faktor eksternal yang ikut menentukan perilaku
individu dapat dipengaruhi oleh tekanan sosial atau keadaan tertentu yang
memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).
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Teori atribusi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan
karakteristik eksekutif terhadap tindakan penghindaran pajak. Eksekutif perusahaan
adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan dan menentukan
keputusan berkaitan dengan operasi bisnis perusahaan. Pihak eksekutif dapat terdiri
dari CEO, CFO, atau top executive lainnya.
Menurut Low (2006), karakter eksekutif dalam mengambil keputusan
dibedakan menjadi dua, yaitu eksekutif dengan karakter risk taker dan risk averse.
Eksekutif risk taker mempunyai karakter lebih berani dalam mengambil keputusan,
selain itu risk taker biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan,
posisi, kesejahteraan, dan wewenang yang lebih tinggi (Maccrimon dan Wehrung,
1990). Berbeda dengan risk taker, risk averse cenderung kurang berani dalam
mengambil keputusan. Risk averse akan mengambil peluang bisnis dengan tingkat
resiko yang paling kecil bagi perusahaan.
Dalam pengambilan keputusan pihak eksekutif akan membuat keputusan
sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu untuk mendapatkan laba yang tinggi.
Peningkatan laba dapat dilakukan dengan mengurangi biaya-biaya yang dibebankan
kepada perusahaan, salah satunya adalah mengurangi biaya pajak. Pengurangan biaya
pajak tersebut dapat dilakukan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak.
Meskipun tindakan ini masih sesuai dengan peraturan perpajakan tetapi merupakan
tindakan dengan resiko yang besar sehingga tidak semua eksekutif berani melakukan
tindakan tersebut. Eksekutif dengan karakter risk taker dianggap mempuyai
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keterlibatan lebih besar terhadap kegiatan penghindaran pajak. Hal tersebut
dikarenakan risk taker yang lebih berani dalam mengambil keputusan dan adanya
motivasi untuk mendapatkan penghasilan dari kompensasi yang diberikan oleh
pemegang saham.

2.1.3

Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1
dijelaskan bahwa, “ pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pengertian pajak menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Erly
Suandy (2014) menyatakan “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan
Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar
pengeluaran umum”.
Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2014) adalah “Pajak sebagai suatu
kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu
keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan
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sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk
memelihara kesejahteraan secara umum”.
Dari pengertian mengenai pajak diatas, dapat diketahui karakteristik yang
melekat pada pengertian pajak, yaitu:
a.

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya
yang sifatnya dapat dipaksakan.

b.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.

c.

Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

d.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public.

2.1.3.2 Fungsi Pajak
Menurut Resmi (2014) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair
(sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).
1.

Fungsi Bugetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin
maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah
berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya
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tersebut

ditempuh

dengan

cara

ekstensifikasi

maupun

intensifikasi

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak,
seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
dan lain-lain.
2.

Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi,
serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa
contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur misalnya yaitu pajak yang
tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang
mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi
sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini
dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang
mewah (mengurangi gaya hidup mewah), contoh lainnya adalah tarif pajak
progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang
memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak)
yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
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2.1.3.3 Jenis Pajak
Menurut Agoes dan Trisnawati (2013) pajak dikelompokan menjadi tiga,
yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga
pemungutnya.
1.

Menurut golongan, pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu:
a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib
Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2.

Menurut sifat, pajak dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu:
a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPh
b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkan atau berdasarkan pada subjeknya
yang

dilanjutkan

dengan

mencari

syarat

objektifnya,

dalam

arti

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB,
dan BM.
3.

Menurut lembaga Pemungut, pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu:
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a. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: pajak
kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak penerangan jalan dan
pajak lain-lainnya.
2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Waluyo (2010) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga
yaitu sebagai berikut:
a.

Official Assessment System
Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang. Ciri-ciri Official assessment system adalah:
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b.

Self Assessment System
Self assessment system adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
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memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang
harus dibayar.
c.

Withholding System
Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.3.5 Tarif Pajak
Menurut Resmi (2014) tarif pajak dapat dibedakan menjadi tarif tetap, tarif
proporsional/sebanding, tarif progresif, dan tarif degresif. empat macam tarif pajak
tersebut yaitu sebagai berikut:
1.

Tarif tetap
Tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar
pengenaan pajak. contoh untuk tarif tetap diterapkan pada bea materai.
Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun
Jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp. 6000,00

2.

Tarif Proporsional/Sebanding
Tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar
pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak maka semakin
besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional
atau sebanding. Contoh untuk tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif
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10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa
lain), PPh WP badan dalam negri BUT (tarif Pasal 17 ayat (1) b atau 28%
untuk tahun 2009 serta untuk tahun 2010 dan seterusnya) dan lain-lain.
3.

Tarif Progresif (Meningkat)
Tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin
meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga
yaitu:
a. Tarif Progresif-Proporsional

: kenaikan presentase tetap

b. Tarif Progresif Progresif

: kenaikan presentase semakin meningkat

c. Tarif Progresif degresif

: kenaikan presentase semakin menurun

4. Tarif Degresif (Menurun)
Tarif degresif yaitu presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah
yang dikenai pajak semakin besar.
Perubahan tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2009. Bila berdasarkan Undang-undang
nomor 17 Tahun 2000, tarif PPh Badan merupakan tarif progresif dengan
menggunakan tiga lapisan tarif, maka Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) menyederhanakannya dengan
memperkenalkan tarif tunggal yaitu 28% tahun pajak 2009 atau 25% untuk tahun
pajak 2010 dan seterusnya.
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Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ini juga memberikan fasilitas
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2b) berupa
pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Pasal 31E ayat (1) Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan
peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00. Bagi wajib pajak tersebut
diberikan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a).
Wajib Pajak yang berhak atas fasilitas pengurangan tarif ini adalah Wajib
Pajak badan dalam negeri yang peredaran brutonya tidak lebih dari Rp 50 Milyar.
Jadi, selain Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto kurang dari Rp
50 Milyar tidak berhak atas pengurangan tarif ini, misalnya Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri ataupun Wajib Pajak luar negeri. Begitu Juga, Wajib Pajak
badan dalam negeri yang peredaran brutonya lebih dari Rp 50 Milyar juga tidak
mendapatkan fasilitas ini.
Dalam Pasal 31E ayat (1), penerapan pengurangan tarif sebesar 50% ini pun
dibatasi yaitu hanya atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai
dengan Rp 4.800.000.000,00. Hal ini berarti bahwa untuk Penghasilan Kena Pajak
atas bagian peredaran bruto di atas Rp4,8 Milyar sampai dengan Rp50 Milyar, tetap
dikenakan tarif normal 28% (tahun pajak 2009) atau 25% (tahun pajak berikutnya).
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Ketentuan pengurangan tarif di atas dimaksudkan untuk mendukung program
Pemerintah dalam pemberdayaan Wajib Pajak badan dalam skala usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM). Ketentuan ini juga bertujuan untuk mengurangi beban
pajak bagi Wajib Pajak badan tersebut akibat penerapan tarif tunggal sejak tahun
2009. Padahal, pada tahun sebelumnya, tarif pajak bagi Wajib Pajak UMKM ini
mungkin hanya 10% atau 15% saja.
Contoh perhitungan tarif pajak penghasilan badan, Berikut adalah penghasilan
dan pengeluaran atau biaya yang dimiliki oleh PT Perdana tahun 2014 beserta
perhitungan PKP dan PPh yang terutang:
Penjualan

Rp7.000.000.000

Biaya untuk mendapatkan, menagih dan
Memelihara penghasilan

Rp6.400.000.000 (-)

Laba usaha (pennghasilan neto usaha)

Rp 600.000.000

Penghasilan dari luar usaha

Rp 100.000.000 (+)

Total penghasilan neto

Rp 700.000.000

Penghasilan kena pajak

Rp 700.000.000

Perhitungan penghasilan kena pajak sebagai dasar penentuan tarif:
a.

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh
fasilitas pengurangan tarif adalah:

Karakteristik Eksekutif..., Adelia Ratnasari, Ak.-IBS, 2016

Indonesia Banking School

26

(Rp4.800.000.000 ÷ Rp7.000.000.000) x Rp700.000.000 = Rp480.000.000
b.

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran usaha yang tidak
memperoleh fasilitas pengurangan tarif adalah:
Rp700.000.000 – Rp480.000.000 = Rp220.000.000

PPh yang terutang:
- (50% x 25%) x Rp480.000.000

Rp 60.000.000

- 25% x Rp220.000.000

Rp 55.000.000
Rp115.000.000

Dalam hal terdapat sisa rugi tahun 2010 yang belum dikompensasikan sebesar
Rp50.000.000, perhitungan penghasilan kena pajak dan PPh yang terutang adalah:
Penjualan

Rp7.000.000.000

Biaya untuk mendapatkan, menagih dan
Memelihara penghasilan

Rp6.400.000.000 (-)

Laba usaha (penghasilan neto usaha)

Rp 600.000.000

Penghasilan dari luar usaha

Rp 100.000.000 (+)

Total penghasilan neto

Rp 700.000.000

Sisa rugi dikompensasikan

Rp

70.000.000 (-)

Penghasilan kena pajak

Rp

630.000.000
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Perhitungan penghasilan kena pajak sebagai dasar penentuan tarif:
a.

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh
fasilitas pengurangan tarif adalah:
(Rp4.800.000.000 ÷ Rp7.000.000.000) x Rp630.000.000 = Rp432.000.000

b.

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran usaha yang tidak
memperoleh fasilitas pengurangan tarif adalah:
Rp630.000.000 – Rp432.000.000 = Rp198.000.000
PPh yang terutang:
-(50% x 25%) x Rp432.000.000

Rp 54.000.000

-25% x Rp198.000.000

Rp 49.500.000
Rp103.500.000

Apabila sisa rugi tersebut berasal dari kerugian sebelum tahun 2010, tidak bisa di
kompensasikan karena telah melebihi jangka waktu 5 tahun.
Perhitungan ini diperuntukan bagi Wajib Pajak dengan syarat sebagai berikut:
1.

Wajib Pajak badan dalam negri

2.

Memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun
pajak

3.

Penghasilan tersebut berasal dari usaha
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2.1.4

Penghindaran Pajak (tax avoidance)
Pajak merupakan tambahan beban dari keuntungan yang harus dikeluarkan

oleh perusahaan. Beban pajak yang dikenakan untuk perusahaan bukanlah jumlah
yang sedikit sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh otoritas pajak yaitu 25% untuk
pajak badan. Beban pajak yang cukup besar membuat perusahaan cenderung
melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan (annisa, 2015).
Menurut Pohan (2013) mendefinisikan bahwa penghindaran pajak adalah upaya
penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena
tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan tehnik yang
digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat
dalam undang-undang.
Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan
perencanaan pajak (tax planning). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada
proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak
berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan
(Suandy, 2008). Menurut Zain (2003), perencanaan pajak adalah tindakan yang
terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang ditekankan kepada pengendalian
setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana
pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan diberikan ke
pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance)
dan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal.
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Beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan
pajak dengan ilegal, antara lain :
a.

Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus
dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar,
semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak

untuk melakukan

pelanggaran
b.

Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus,
semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran

c.

Kemungkinan

untuk

terdeteksi.

semakin

kecil

kemungkinan

suatu

pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak
untuk melakukan pelanggaran
d.

Besar sanksi. semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran,
maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan
pelanggaran.
Menurut

Harnanto

(2013)

tujuan

perencanaan

pajak

adalah

untuk

meminimisasi beban atau pajak yang terutang (dalam tahun berjalan dan tahun-tahun
berikutnya). Perencanaan pajak memberikan peluang kepada perusahaan untuk secara
kreatif dan dinamis dapat memperbaiki arus kasnya termasuk diantaranya adalah
menerapkan berbagai strategi untuk memaksimumkan penangguhan pajak (tax
deferrals), mempercepat pengakuan pengurangan penghasilan dan /atau biaya fiskal
(tax deduction), meminimisasi tarif efektif pajak (cash effective tax rate) melalui
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pemanfaatan berbagai fasilitas pajak yang ditawarkan oleh ketentuan perpajakan
(Harnanto, 2013).
Dalam perencanaan pajak terdapat tindakan yang legal yaitu tax avoidance
dan tindakan yang ilegal yaitu tax avasion. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tax
avoidance, tax evasion, dan tax flight memiliki efek yang sama yaitu sama-sama
merupakan tindakan menurunkan nilai laba dengan tujuan mengurangkan beban
pajak (Kirchler et al, 2006). Namun dari sisi legal dan moral, hasil survey yang
dilakukan Kirchler et al (2006) menunjukan bahwa ketiga istilah tersebut memiliki
makna dan tingkat keadilan yang berbeda.
Tax avoidance merupakan bagian dari tax planning yang dilakukan dengan
tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Tax avoidance secara hukum pajak tidak
dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak
karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Wang (2010) menyatakan tax
avoidance adalah alat untuk melakukan tax saving dengan mengalihkan sumber daya
yang seharusnya diberikan untuk negara kepada para pemegang saham agar nilai
after tax perusahaan meningkat. Berbeda dengan tax evasion (penggelapan pajak),
yang merupakan usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar
ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku tax evasion dapat dikenakan sanksi
administratif maupun sanksi pidana. Tindakan penghematan pajak yang dilakukan
oleh sejumlah perusahaan di Indonesia dimaksudkan bukan untuk menggelapkan
pajak, tapi lebih pada tujuan penghematan besarnya beban pajak yang dibayar oleh
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perusahaan dengan cara memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan yang ada di
Indonesia (Suandy, 2008) sejalan dengan Suandy (2008), Prebble et al (2012)
menyatakan tax avoidance adalah tindakan mengambil keuntungan dengan
memanfaatkan kelemahan hukum yang ada untuk mengecilkan pajak terutang.
Menurut Mortenson (2008) menyatakan bahwa tax avoidance berhubungan
dengan

proses

pengelolaan

dalam

perusahaan

untuk

meminimalkan

atau

menghilangkan beban pajak dengan tetap melihat akibat pajak yang ditimbulkan bagi
perusahaan. Secara keseluruhan tax avoidance adalah cara atau usaha wajib pajak
mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan
tetap patuh pada undang-undang perpajakan. Untuk menjaga tax avoidance agar tetap
sesuai dengan peraturan yang berlaku, perusahaan memerlukan ahli keuangan yang
paham mengenai aturan perpajakan secara menyeluruh sehingga mampu mencari
celah agar terhindar dari pengenaan pajak yang lebih tinggi atau ekstremnya sama
sekali tidak dikenakan pajak. Adanya keinginan dari wajib pajak untuk tidak
mematuhi peraturan perpajakan membuat adanya perlawanan pajak yang mereka
berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu, perlawanan
pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit
pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi
(Sumarsan, 2010). Sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan
yang secara langsung ditunjukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk
menghindari pajak (Sumarsan, 2010). Terdapat 3 cara perlawanan aktif yaitu
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penghindaran pajak (tax avoidance), pengelakan pajak (tax evasion), dan melalaikan
pajak.
Berdasarkan asumsi Leon Yudkin sebagaimana dikutip Zain (2008), terdapat
dua potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak, yaitu :
1.

Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil
mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

2.

Wajib Pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (tax evasion) yaitu
berusaha menghindarkan pajak terutang secara ilegal. Upaya penghindaran ini
dilakukan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan menyakinkan
bahwa akibat dari perbuatannya kemungkinan besar mereka tidak akan
dihukum serta yakin bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.
Penelitian yang dilakukan oleh Uppal (2006) menyatakan bahwa di negara-

negara berkembang banyak terjadi kasus penghindaran pajak. Hal ini dilakukan
dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan
sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. Penghindaran pajak ini telah
membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan
begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk
mengurangi beban defisit anggaran negara.

Dengan demikian dalam konteks

perusahaan, penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka
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memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan
meningkatkan cash flow perusahaan. Seperti disebutkan oleh Guire at al (2011),
bahwa manfaat dari adanya tax avoidance adalah untuk memperbesar tax saving yang
berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan meningkatkan cash flow.
Wang (2010) mengatakan agar jumlah pendapatan yang sebenarnya tidak diketahui
oleh otoritas pajak, manajer seringkali mencoba untuk menutupi atau menguburkan
informasi dalam laporan keuangan yang mengarah pada tax avoidance.
Ada berbagai macam proksi yang digunakan dalam menentukan tax
avoidance. Menurut Hanlon dan Hetzman (2010) merangkum berbagai pengukuran
tax avoidance dari berbagai literature, yaitu effective tax rate (ETR), cash effective
tax rate (CETR), long run effective tax rates, book-tax difference Manzon-Plezko,
book-tax difference Desai Dharmapala (2006). Effective tax rate digunakan untuk
merefleksikan perencanaan penghindaran pajak melalui perbedaan buku pajak (Chen
et al, 2010) dan effective tax rate juga digunakan untuk merefleksikan perbedaan
antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank et al. 2009). Cash effective
tax rate digunakan untuk merefleksikan baik perbedaan permanen dan temporer buku
pajak, sedangkan ukuran Desai Dharmapala book-tax difference adalah nilai residual
dari Manzon-Plezko book-tax difference pada nilai total akrual sehingga book-tax
difference dapat memberikan hasil bahwa adanya aktivitas perencanaan pajak dan
manajemen laba dalam perusahaan. Model estimasi pengukuran tax avoidance dalam
penelitian ini menggunakan model cash effective tax rate (CETR) yang digunakan
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oleh (Dyreng, et al, 2010). Untuk menghitung CETR adalah dengan membagi
pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak pada laporan arus kas
perusahaan.
2.1.5

Karakteristik Eksekutif
Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin yang menduduki posisi teratas

baik sebagai top eksekutif maupun top manajer, dimana setiap pimpinan memiliki
karakter-karakter tertentu untuk memberikan arahan dalam menjalankan kegiatan
usaha sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan (Pranata, 2014). Menurut
Low (2006) menyatakan bahwa, dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan
perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai risk taker dan risk averse.
Eksekutif yang memiliki karakter risk taker tidak ragu-ragu untuk melakukan
pembiayaan dari hutang, hal ini dilakukan supaya perusahaan tumbuh lebih cepat.
Berbeda dengan risk taker, eksekutif yang memiliki karakter risk averse adalah
eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam
mengambil keputusan bisnis. Eksekutif risk averse jika mendapatkan peluang maka
dia akan memilih resiko yang lebih rendah (Low, 2006). Biasanya eksekutif risk
averse memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki
ketergantungan dengan perusahaan (Maccrimon dan Wehrung, 1990). Dibandingkan
dengan risk taker, eksekutif risk averse lebih menitik beratkan pada keputusankeputusan yang tidak mengakibatkan resiko yang lebih besar.
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Menurut Budiman (2012) risiko perusahaan sangat berkaitan dengan return
yang diperoleh. Resiko merupakan penyimpangan dari hasil yang diterima dengan
yang sudah diekspektasikan. Semakin besar penyimpangan antara hasil yang ada
dengan yang diekspektasikan maka resiko akan semakin besar. Dengan demikian
dapat diartikan semakin besar deviasi antara outcome yang diterima dengan
diekspektasikan mengindikasikan semakin besar pula resiko yang ada. Seorang
investor akan menghadapi risiko investasi berupa kemungkinan terjadinya perbedaan
hasil yang diharapkan (expected return) dengan hasil yang benar-benar terjadi
(Penman, 2007).
Untuk mengetahui jenis karakter dan menilai seberapa berani eksekutif
perusahaan mengambil resiko dapat dilakukan dengan melihat risiko perusahaan
(corporate risk). Paligorova (2010) mengukur corporate risk menggunakan
persamaan standar deviasi dari EBITDA (earning before income tax, depreciation
and amortization) dibagi dengan total aset perusahaan. Tinggi rendahnya corporate
risk akan menunjukkan kecondongan karakter eksekutif, risk taking atau risk averse.
Adapun rumus standar deviasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

𝑅𝐼𝑆𝐾 =

√∑𝑇𝑇−1(𝐸 − 1/𝑇 ∑𝑇𝑇−1 𝐸)2
(𝑇 − 1)
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2.1.6

Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan (size) diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat

diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan
besar kecilnya asset yang dimiliki (Ardyansah, 2014). Ukuran perusahaan umumnya
dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah
(medium firm), dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan
didasarkan kepada total aktiva perusahaan. Semakin besar total aktiva maka
menunjukan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang
relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan dengan total aktiva
yang besar lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan
dengan perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Indriani, 2005).
Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai
yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil
berdasarkan total asset, log size, dan sebagainya. Semakin besar total asset
mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar
ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi
hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk
melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi. Ukuran perusahaan dapat
diukur dengan proksi total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar, namun dari ketiga
proksi tersebut, total aktiva dianggap relatif lebih stabil dibanding dengan proksi yang
lain dalam mengukur ukuran perusahaan (Sudarmadji dan Sularto, 2007).

Karakteristik Eksekutif..., Adelia Ratnasari, Ak.-IBS, 2016

Indonesia Banking School

37

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki
sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih
kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam
perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan
dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil
tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli
dalam perpajakan (Nicodeme, 2007). Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh
perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola
oleh perusahaan. Achmad et al. (2007) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar
cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang
dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang
dilaporkan. Ukuran perusahaan dapat diformulasikan sebagai berikut (Richardson dan
Lanis, 2007) :
Rumus:
2.1.7

Ukuran perusahaan = Ln (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡)

Leverage
Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan

operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban
tetap (fixed rate of return) yang disebut dengan bunga. Beban bunga yang ditanggung
perusahaan dalam

pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan, dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak atau disebut dengan
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deductible expense. Sehingga perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajak
dapat memilih pendanaan perusahaan dari hutang daripada ekuitas.. Dengan begitu
bahwa semakin tinggi nilai dari rasio leverage, maka semakin tinggi jumlah
pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi
pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi
akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar
utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga
utang semakin besar, Darmawan dan Sukartha (2014). Hal tersebut membawa
implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan (Prakosa, 2014).
Menurut Godfrey, et al (2010: 508) menyatakan bahwa leverage adalah “the
use of debt to finance an entity, often measured as the amount of debt to equity or as
the amount of liabilities to assets”. Leverage menunjukkan penggunaan hutang untuk
membiayai investasi dan asset yang dimiliki oleh perusahaan. Leverage menunjukkan
seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan
perusahaan yang digambarkan oleh aktiva. Menurut Kurniasih dan Sari (2013)
leverage menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan
semakin tingginya nilai perusahaan. Leverage merupakan penambahan jumlah utang
yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan
pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan.
Kasmir (2014) mendefinisikan leverage sebagai rasio yang digunakan untuk
mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa

Karakteristik Eksekutif..., Adelia Ratnasari, Ak.-IBS, 2016

Indonesia Banking School

39

besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya.
Dalam mengukur leverage dapat menggunakan debt ratio dengan formula (Weygandt
et al., 2013) yaitu:
Debt Ratio :

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

Manfaat leverage ratio menurut kasmir (2014), yaitu:
a.

Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban
kepada pihak lainnya

b.

Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang
bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)

c.

Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap
dengan modal

d.

Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang

e.

Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal
sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang

f.

Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada
terdapat sekian kalinya modal sendiri
Menurut Richardson dan Lanis (2007), perusahaan lebih banyak mengambil

keputusan untuk melakukan pembiayaan dengan hutang daripada pembiayaan yang
berasal dari ekuitas. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan dengan hutang akan
menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi beban pajak, sementara dividen
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tidak mengurangi beban pajak. Dengan tingkat bunga yang lebih tinggi maka laba
sebelum pajak menjadi lebih kecil, laba sebelum pajak yang kecil menjadikan beban
pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit dan membuat cash effective tax rate
yang lebih rendah.
2.1.8

Profitabilitas
Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba yang sebesar-besarnya.

Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari rasio profitabilitas, yang menunjukan
kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari operasionalnya. Menurut
Sudarmadji dan Sularto (2007) profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja
manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. Menurut Kasmir (2014) rasio
profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari
keuntungan atau laba

dalam suatu

periode. Pendapatan

yang dihasilkan

mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan utang dan
ekuitas serta dapat mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan
perusahaan untuk tumbuh (Weygandt et al., 2013). Menurut Kasmir (2014)
profitabilitas dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen apakah telah bekerja
secara efektif atau tidak. Rasio profitabilitas memiliki beberapa manfaat (Kasmir,
2014) yaitu:
a.

Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu
periode
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b.

Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang

c.

Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu

d.

Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri

e.

Mengetahui produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik
modal pinjaman maupun modal sendiri
Menurut Gitman (2003), “Profitability is the relationship between revenues

and cost generated by using the firm’s asset- both current and fixed- in productive
activities”. Menurut Titman, Keown, dan Martin (2011) profitabilitas dapat dihitung
dengan menggunakan beberapa cara, antara lain:
1.

Profit Margin on Sales
Rasio ini digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara
pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak
dengan penjualan bersih. Rasio ini dikenal dengan nama profit margin.
Untuk menghitung profit margin, yaitu sebagai berikut:
Profit Margin on Sales

2.

=

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

Return on Assets (ROA)
Rasio ini adalah rasio yang menunjukan hasil return atas jumlah aktiva yang
digunakan dalam perusahaan. Return on Assets (ROA) juga merupakan suatu
ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.
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Semakin tinggi hasil dari rasio ini, berarti semakin baik kondisi keuangan
perusahaan. Rumus untuk mencari Return on Assets (ROA) dapat digunakan
sebagai berikut:
Return on Assets (ROA)

3.

=

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑥 100%

Return on Equity (ROE)
Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal
sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan
modal sendiri. Rasio ini menunjukan efisiensi penggunaan modal sendiri.
Semakin tinggi hasil rasio ini, semakin baik. Rumus untuk mencari Return on
Equity (ROE) dapat digunakan sebagai berikut:
Return on Equity (ROE)

4.

=

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑥 100%

Earning per Share (EPS)
Rasio earning per share merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan
manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang
rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang
saham, sebaliknya rasio yang tinggi berarti kesejahteraan pemegang saham
meningkat. Rumus untuk mencari rasio earning per share adalah sebagai
berikut:
Earning per Share (EPS) =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘−𝐷𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
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Penelitian ini menggunakan return on asset untuk menghitung rasio
profitabilitas. Walsh (2003) mengatakan return on asset merupakan rasio yang
mengukur seberapa baik manajemen menggunakan semua aktiva untuk menghasilkan
surplus operasi. Return on total asset dipilih untuk menghitung profitabilitas karena
dianggap paling menggambarkan profitabilitas perusahaan. Sebagai contoh, tanpa
return on asset yang baik perusahaan tidak akan memiliki return on equity yang baik
pula.
2.2

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

NO

1

Nama
Peneliti

Judul

Variabel

hasil

Teguh,
Yessi &
Rusli
(2015)

Pengaruh ROA,
Leverage, Ukuran
Perusahaan,
Kompensasi Rugi
Fiskal dan
Kepemilikan
Institusi Terhdap
Penghindaran
Pajak

dependen: tax
avoidance
independen: ROA,
Leverage, ukuran
perusahaan,
kompensasi rugi
fiskal dan
kepemilikan
institusi

ROA berpengaruh
positif signifikan;
leverage berpengaruh
positif signifikan;
ukuran perusahaan
berpengaruh positif
signifikan;

Karakteristik Eksekutif..., Adelia Ratnasari, Ak.-IBS, 2016

Indonesia Banking School

44

NO

Nama
Peneliti

Judul

Variabel

2

Akbar
Hadi
(2015)

Pengaruh
ROA,Leverage,
Corporate
Governance, dan
Karakter
Eksekutif
Terhadap tax
Avoidance

dependen: tax
avoidance
independen:
ROA,leverage,
corporate
governance, dan
karakter eksekutif

3

Cahyani
ng,
M.Abdul
,
Mujiyant
i (2015)

Pengaruh ROA,
Karakter
Eksekutif, GCG
Terhadap Tax
Avoidance

dependen: tax
avoidance
independen: ROA,
karakter eksekutif,
dan GCG

4

Pengaruh
Karakter
Eksekutif, Komite
Calvin & Audit, Ukuran
I made Perusahaan,
(2015) Leverage, dan
Sales Growth
pada Tax
Avoidance

5

I gede &
I made
(2015)

Pengaruh
Penerapan
Corporate
Governance,
Leverage, ROA,
dan Ukuran
Perusahaan pada
Penghindaran
Pajak

dependen: tax
avoidance
independen:
karakter eksekutif,
komite audit,
ukuran perusahaan,
leverage, dan sales
growth
dependen: tax
avoidance
independen:
corporate
governance,
leverage, ROA,
dan ukuran
perusahaan
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ROA berpengaruh
positif tidak
signifikan; Leverage
berpengaruh negatif
signifikan; karakter
eksekutif berpengaruh
positif tidak
signifikan.
ROA berpengaruh
negatif signifikan;
karakter eksekutif
berpengaruh positif
signifikan
karakter eksekutif
berpengaruh positif;
ukuran perusahaan
berpengaruh positif;
leverge berpengaruh
negatif

ROA berpengaruh
positif; ukuran
perusahaan berpengaruh
positif; leverage tidak
berpengaruh
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NO

6

7

Nama
Peneliti

Judul

Pengaruh
Leverage,
Ngadima Kepemilikan
n&
Institusional, dan
Christian Ukuran
y (2014) Perusahaan
Terhadap Tax
Avoidance

Rizka
Oktagani
(2015)

Analisa FaktorFaktor yang
Mempengaruhi Tax
Avoidance

Variabel

dependen: tax
avoidance
independen:
leverage,
kepemilikan
institusional, dan
ukuran perusahaan

dependen: tax
avoidance
independen: ROA,
leverage, size
company,
kompensasi rugi
fiskal

8

Stella &
Elisa
(2014)

Pengaruh
Karakter
Eksekutif dan
Koneksi Politik
Terhadap Tax
Avoidance

dependen: tax
avoidance
independen:
karakter eksekutif
dan koneksi politik

9

Grant
Richards
on dan
Roman
Lanis
(2007)

Determinants of
the Variability in
Corporate Cash
Effective Tax
Rates and tax
reform: Evidence
from Australia

dependen: Cash
Effectife Tax Rate
Independen: firm
size, capital
structure,
Leverage, and
asset mix
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leverage tidak
berpengaruh
signifikan; ukuran
perusahaan
berpengaruh
signifikan

ROA berpengaruh;
ukuran perusahaan
berpengaruh; leverage
tidak berpengaruh

karakter eksekutif
berpengaruh negatif

Ukuran perusahaan
dan leverage
berpengaruh negatif
dan signifikan
terhadap cash
effective tax rate
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NO

Nama
Peneliti

10

Scott,
Michelle
&
Edward
(2009)

Judul

The Effects of
Executive on
Corporate Tax
Avoidance

Variabel

hasil

dependen: tax
avoidance ind
ependen: karakter
eksekutif

eksekutif perusahaan
memiliki pengaruh
terhadap tingkat tax
avoidance

Sumber: Hasil olahan penulis
2.3

Pengembangan Hipotesis

2.3.1

Kerangka Hipotesis
Penelitian ini menguji pengaruh karakterisitik eksekutif, ukuran perusahaan,

leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang
dilakukan oleh perusahaan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan
ditunjukkan oleh gambar 2.1 berikut:
Variabel Dependen

Variabel Independen

Karakteristik Eksekutif

Ukuran Perusahaan

H1+
H2+
H3-

Leverage

Tax Avoidance
(Y)

H3H4-

Profitabilitas
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian
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Sumber: Olahan Penulis
Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang diduga mempengaruhi satu
variabel yang akan ditetapkan berdasarkan pengembangan hipotesis yang akan
dilakukan dengan mengacu pada landasan teori yang ada dari penelitian sebelumnya.
Kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan alat statistik yang telah ditetapkan.
Sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui rata-rata penghindaran pajak yang terjadi
pada perusahaan sektor industri barang konsumsi di Indonesia, dan bagaimana
pengaruh keempat variabel independen terhadap variabel dependennya, dan apakah
keempat variabel independen tersebut dapat secara bersama-sama mempengaruhi
penghindaran pajak.
2.3.2

Perumusan Hipotesis

2.3.2.1 Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak
Perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak
dengan memanfaatkan loopholes dalam ketentuan pajak agar laba yang dihasilkan
maksimal. Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak bergantung pada individu
eksekutif

perusahaan.

Maryani

(2014)

menyebutkan

salah

satu

kegunaan

penghindaran pajak (Tax Avoidance) adalah untuk memperbesar Tax Saving dalam
rangka mengurangi pembayaran pajak sehingga cash flow akan mengalami kenaikan.
Menurut Low (2006) menyebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya sebagai
pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai risk taker dan
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risk averse. Maccrimon dan Wehrung (1990) menyebutkan eksekutif yang memiliki
karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan
bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi,
kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Dengan demikian mereka harus
mampu mendatangkan cash flow yang tinggi pula guna memenuhi tujuan pemilik
perusahaan yakni untuk mendapatkan cash flow dari operasi yang dilakukan oleh
perusahan (La Porta dan Silanez 1999). Menurut Carolina et al (2014) memberikan
kesimpulan bahwa semakin eksekutif bersifat risk taker semakin tinggi tingkat
penghindaran pajak. Sebaliknya semakin eksekutif yang bersifat risk averse semakin
rendah tingkat penghindaran pajak.
Budiman (2012) menyebutkan bahwa, jenis karakter individu (executive) yang
duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan risk taker atau risk
averse tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (corporate risk) yang ada.
Semakin tinggi adanya resiko perusahaan maka karakteristik risk taker semakin
berperan di dalam perusahaan. Semakin eksekutif bersifat risk taker maka akan
semakin tinggi aktivitas tingkat penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan
perusahaan. Perusahaan dengan karakteristik eksekutif yang memiliki sifat risk taker
akan lebih berani dalam membuat perencanaan pajak dengan optimal guna
mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya. Penelitian yang dilakukan (Dyreng
et al, 2010), (Budiman, 2012) dan (calvin, 2015) menyimpulkan karakteristik
eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (tax
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avoidance). Penelitian oleh (Akbar, 2015) dan (Ni Nyoman, 2014) menyatakan
bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disusun hipotesis
sebagai berikut:
H01:

Karakteristik

eksekutif

tidak

berpengaruh

positif

terhadap

penghindaran pajak
Ha1:

Karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran
pajak

2.3.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak
Menurut Surbakti (2013) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat
diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut beberapa sudut pandang seperti total
aset, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Semakin besar
perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Penelitian Richardson
dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin
rendah cash effective tax rate yang dimilikinya sehingga mencerminkan semakin
tinggi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, hal ini dikarenakan
perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk
membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Berdasarkan agency theory, perusahaan
yang berskala besar akan lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya
untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Achmad et al (2007) menyatakan
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bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi
yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode
mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.
Hipotesis ini juga didorong dengan adanya penelitian terdahulu menurut
(Teguh, 2015), (Calvin, 2015) dan (mike campbell, 2015) bahwa ukuran perusahaan
memiliki pengaruh positif tetapi berbeda dengan hasil penelitian dari (Richardson dan
Lanis, 2007) dan (Tommy, 2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan
memiliki signifikansi kearah yang negatif dan penelitian (Annisa, 2015) menyatakan
bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
Berdasarkan uraian teori sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini dapat
disusun sebagai berikut:
H02:

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran
pajak

Ha2:

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.3.2.3 Pengaruh Leverage dengan Penghindaran Pajak
Rasio leverage dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Semakin besar utang
maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang
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yang semakin besar. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh
berkurangnya beban pajak perusahaan. oleh karena itu semakin tinggi rasio leverage,
maka penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin rendah. Tingkat
leverage yang tinggi akan mengakibatkan beban pajak yang rendah dimana biaya
bunga yang ditimbulkan oleh pembiayaan dengan hutang merupakan biaya yang
dapat dikurangkan dari pajak (tax deductible). Hal ini membuat perusahaan lebih
memilih memanfaatkan keuntungan dari beban pajak yang ditimbulkan (Richardson
dan Lanis, 2007). Berdasarkan agency theory maka manajemen perusahaan tidak
perlu melakukan tindakan penghindaran pajak karena adanya beban bunga yang
tinggi sudah mengurangi besarnya beban pajak perusahaan.
Hipotesis ini di dorong dengan adanya beberapa penelitian terdahulu yaitu
menurut (Teguh, 2015) dan (Annisa, 2015) menyatakan leverage memiliki pengaruh
signifikan positif terhadap tax avoidance, sedangkan menurut penelitian (Akbar,
2015), (Ngadiman, 2014), dan (Calvin, 2015) bahwa leverage memiliki pengaruh
negatif terhadap penghindaran pajak.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
H03:

Leverage tidak berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

Ha3:

Leverage berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak
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2.3.2.4Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak
Profitabilitas diartikan sebagai rasio untuk mengukur keberhasilan pendapatan
atau operasional perusahaan untuk jangka waktu tertentu (Weygandt et al 2013).
Profitabilitas yang tinggi menunjukan laba atau keuntungan yang dihasilkan
perusahaan juga tinggi, laba yang tinggi menyebabkan perusahaan membayar pajak
dengan jumlah yang lebih besar karena laba yang dihasilkan berbanding lurus dengan
laba yang dibayarkan. Namun tidak selalu perusahaan yang menghasilkan laba yang
tinggi akan membayar pajak yang tinggi sesuai dengan laba yang diperoleh.
Perusahaan dapat menggunakan tax planning untuk meminimalkan beban pajaknya.
Chen et al (2010) menyatakan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi
memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi
jumlah beban kewajiban perpajakan. Berdasarkan agency theory agent akan berusaha
mengelola beban pajaknya secara maksimal agar tidak mengurangi kompensasi
kinerja agent sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan karena beban pajak
perusahaan.
Hipotesis penelitian ini juga didorong oleh beberapa penelitian yang terdahulu
menurut (I Darmawan, 2014) dan (Subakti, 2012) bahwa profitabilitas berpengaruh
positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian oleh (Kurniasih, 2010),
dan (Chen et al, 2010) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh ke arah yang
negatif terhadap penghindaran pajak.
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Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disusun hipotesis
penelitian sebagai berikut:
H04:

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Ha4:

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Objek Penelitian
Penelitian ini ditujukan untuk menguji apakah karakteristik eksekutif, ukuran

perusahaan, leverage, dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak
(tax avoidance). Obyek yang menjadi bahan penelitian adalah perusahaan yang
termasuk dalam kategori perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013 sampai dengan 2015.
3.2

Populasi dan Sampel
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur industri barang

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan laporan
keuangan pada periode tahun 2013 hingga 2015, pemilihan periode 2013 hingga 2015
dikarenakan untuk meneliti perusahaan manufaktur industri barang konsumsi dengan
tahun terbaru. Model sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive
sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel dalam
non probability sampling dimana informasi yang dikumpulkan dari target atau
kelompok tertentu dengan beberapa dasar atau pertimbangan tertentu (Sekaran dan
Bougie, 2013). Nonprobability sampling menurut Sekaran dan Bougie (2013) adalah
teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang bagi setiap unsur dalam
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populasi untuk dipilih menjadi subyek sampel. Kriteria untuk pemilihan
sampel pada penelitian ini adalah:
1.

Perusahaan yang tergolong dalam perusahaan manufaktur industri barang
konsumsi di Indonesia dan mempublikasikan dengan lengkap laporan
keuangan dan laporan auditan selama periode tahun 2013 sampai tahun 2015
secara berturut-turut.

2.

Perusahaan yang tidak pernah keluar bursa (delisting) di BEI terhitung mulai
tanggal 1 januari 2013 hingga 31 Desember 2015.

3.

Perusahaan

yang

menggunakan

mata

uang

rupiah

dalam

laporan

keuangannya.
4.

Semua data yang dibutuhkan dalam perhitungan variabel-variabel pada
penelitian ini tersedia.

3.3

Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder

adalah data yang sudah ada dan tidak perlu dikumpulkan lagi oleh peneliti (Sekaran
dan Bougie, 2013). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari
hasil pengamatan Laporan Tahunan perusahaan manufaktur industri barang konsumsi
yang terdaftar pada tahun pengamatan 2013 sampai 2015 melalui website BEI
(www.idx.co.id).
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3.4

Operasionalisasi Variabel
Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dalam

penelitian ini memiliki lima variabel yang terlibat, yaitu:
a.

Variabel Dependen (Y) : Penghindaran Pajak (tax avoidance)

b.

Variabel Independen (X) :
1.

Karakteristik Perusahaan (X1)

2.

Ukuran Perusahaan (X2)

3.

Leverage (X3)

4.

Profitabilitas (X4)

Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini
perlu dilakukan untuk menguji dan menganalisis hipotesis. Definisi operasional
variabel terikat dan bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
3.4.1 Variabel Dependen
3.4.1.1 Penghindaran Pajak (tax avoidance)
Penghindaran pajak (tax avoidance) digunakan dalam penelitian ini sebagai
variabel dependen. Dalam penelitian ini penghindaran pajak (tax avoidance)
diproksikan dengan cash effective tax rate. Menurut Dyreng at al (2010) cash
effective tax rate perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak
dibagi dengan laba sebelum pajak. Tingkat cash effective tax rate yang meningkat
atau naik mengindikasikan adanya penurunan tingkat penghindaran pajak (tax
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avoidance), sebaliknya jika cash effective tax rate turun mengindikasikan adanya
kenaikan penghindaran pajak (tax avoidance), cash effective tax rate diharapkan
mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan
menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. rumus untuk menghitung
Cash Effective Tax Rate (Dyreng et al., 2010) adalah sebagai berikut:

𝐶𝑎𝑠ℎ ETR =

3.4.2

𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑
𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

Variabel Independen

3.4.2.1 Karakteristik Eksekutif
Untuk mengetahui karakter eksekutif maka digunakan risiko perusahaan
(corporate risk) yang dimiliki perusahaan (Paligorova, 2010). Corporate risk
mencerminkan penyimpangan atau standar deviasi dari earning baik penyimpangan
itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang
direncanakan, semakin besar deviasi earning perusahaan mengindikasikan semakin
besar pula risiko perusahaan yang ada. Oleh Paligorova (2010) untuk mengukur
resiko perusahaan ini dihitung melalui standar deviasi dari EBITDA (Earning Before
Income Tax, Depreciation, and Amortization) dibagi dengan total asset perusahaan.
rumus untuk menghintung standar deviasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

𝑅𝐼𝑆𝐾 =

√∑𝑇𝑇−1(𝐸 − 1/𝑇 ∑𝑇𝑇−1 𝐸)2
(𝑇 − 1)
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Dimana E adalah EBITDA dibagi dengan total asset yang dimiliki
perusahaan. Besar kecilnya risiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif
perusahaan termasuk dalam kategori risk taking atau risk averse, semakin besar risiko
perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah risk taking, sebaliknya
semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah
risk averse.
3.4.2.2 Ukuran perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan ukuran mengenai besar kecilnya suatu
perusahaan. Dalam mengklsifikasikan ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan
berbagai cara. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dinyatakan dengan total
aktiva atau total aset yang dimiliki oleh perusahaan sampel yang tercantum pada
laporan keuangan perusahaan akhir periode yang telah diaudit. Aset dinilai memiliki
tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan (Maria dan Kurniasih, 2013) Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan Ln (natural logaritma) total asset yang di
rumuskan sebagai berikut (Richardson dan Lanis, 2007):
𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒 = Ln (Total Asset)
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3.4.2.3 Leverage
Leverage merupakan rasio keuangan yang mengacu pada jumlah pendanaan
utang dalam struktur modal suatu perusahaan (Subramanyam dan Wild, 2010). Salah
satu cara untuk mengukur leverage dengan debt ratio. Formula yang digunakan
dalam menghitung debt ratio (Kieso, 2013), yaitu:
Debt Ratio :

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

3.4.2.4 Profitabilitas
Menurut Kieso (2013) profitabilitas diartikan sebagai rasio untuk mengukur
keberhasilan pendapatan atau operasional perusahaan untuk jangka waktu tertentu.
Pengukuran profitabilitas menggunakan return on asset (ROA). ROA dalam
penelitian ini

diukur menggunakan laba bersih sebelum pajak, kemudian

membandingkannya dengan total aset perusahaan. Return on asset (ROA) merupakan
salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan
(Darmawan dan Sukartha, 2014). Formula yang digunakan dalam menghitung ROA
(Ross et al., 2009), yaitu:

𝑅𝑂𝐴 =

𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
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Tabel 3.1
Ringkasan Pengukuran Variabel
Variabel
Deskripsi Variabel
Dependen
1 penghindaran Perhitungan kas tarif
pajak
pajak efektif
(CETR)
perusahaan sampel

Pengukuran

Skala

Sumber

𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑡𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑖𝑑
𝑝𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

rasio

Dyreng et
al (2010)

rasio

Paligorova
(2010)

Rasio

Richardson
dan Lanis
(2007)

Independen
2 Karakteristik
eksekutif

karakter eksekutif suatu
perusahaan yang dilihat
dari tingkat risiko yang
diambil oleh eksekutif
perusahaan tersebut

3 Ukuran
perusahaan
(LNTA)

Ukuran suatu
perusahaan yang dilihat
dari jumlah seluruh aset
yang dimiliki suatu
perusahaan

4 Leverage
(DR)

penggunaan sumber
dana yang memiliki
biaya keuangan tetap

5 Profitabilitas
(ROA)

jumlah laba yang
dihasilkan dari total
aset yang dimiliki
perusahaan

EBITDA
Total aset

Ln (Total Asset)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

Rasio

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥
total aset

Rasio

Kieso et al
(2013)

Ross et al
(2009)

Sumber : Hasil olahan penulis
3.5

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

metode, yaitu:
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1.

Metode Kepustakaan
Dengan menggunakan metode kepustakaan penulis mengumpulkan berbagai
informasi dan data yang terkait dengan materi penelitian dengan mempelajari
berbagai jurnal dan buku.

2.

Metode Dokumentasi
Metode ini digunakan dengan melakukan pengumpulan data yang sudah
tersedia atau terdokumentasi, berupa annual report perusahaan manufaktur
industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2013, 2014, 2015 yang
dipublikasikan BEI melalui media internet yaitu www.idx.co.id

3.6

Metode Analisis Data

3.6.1

Analisis Statisik Deskriptif
Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan nilai
minimum (Ghazali, 2009). Tujuan analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana
variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Program
Eviews9 digunakan untuk melakukan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini,
metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu data yang
dianalisis dan diolah dalam bentuk angka-angka matematis.
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3.6.2 Analisis Persamaan Regresi
Model regresi berganda merupakan model regresi dengan lebih dari satu
variabel penjelas (Gujarati, 2006). Disebut berganda karena banyaknya faktor
(variabel) yang mungkin mempengaruhi variabel tak bebas. Analisis regresi berganda
merupakan analisis regresi bersyarat, dimana syaratnya adalah bahwa nilai-nilai
variabel penjelas telah ditetapkan sebelumnya atau tertentu, dan kita memperoleh
nilai rata-rata dari Y untuk nilai variabel-variabel X yang tertentu (Gujarati, 2006).
Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk melihat seberapa
besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, untuk
mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
secara parsial. Model yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:
CETRit=α0+ β1RISKi,t + β2SIZEi,t + β3DRi,t + β4ROAi,t + e
Keterangan:
CETR

= tax avoidance yang diukur dengan menggunakan proksi CETR

α0

= konstanta

β1, β2, β3, β4

= koefisien regresi

RISKi,t

= karakteristik

SIZEi,t

= ukuran perusahaan

DRi,t

= leverage

eksekutif yang diproksikan dengan resiko
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ROAi,t

= profitabilitas

e

= error

3.6.3 Analisis Regresi Data Panel
Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data seksi silang
(Winarno W. W., 2011). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950,
merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri atas
beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali masingmasing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno W. W., 2011).
Dilanjutkan oleh Nachrowi & Usman (2006:311) analisis regresi data panel memiliki
tiga macam model, yaitu : Ordinary Least Square (OLS) , Fixed Effect Model (MET),
dan Random Effect Model (MER). Menurut Nachrowi & Usman (2006:311) dalam
analisis data panel digunakan dua uji, yaitu :
1.

Uji Chow
Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan keputusan atas

hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik log
likelihood ratio (uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan (Widarjono, 2009) :
Ho = Menggunakan model Common Effect
Ha = Menggunakan model Fixed Effect
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Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai Cash Effective Tax Rates
pada cross section Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai Cash Effective
Tax Rates pada cross section Chi Square < 0,05.Maka dapat diambil kesimpulan,
bahwa Ho ditolak maka model fixed effect lebih baik dari pada common effect.
2.

Uji Hausman
Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui

perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara
pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis yang digunakan oleh
Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah:
Ho = Menggunakan model Random Effect
Ha = Menggunakan model Fixed Effect
Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai Cash Effective Tax
Rates pada Cross Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai Cash
Effective Tax Rates pada Cross Section Random < 0,05.Maka dapat diambil
kesimpulan, jika Ho ditolak maka model fixed effect lebih baik daripada random
effect, begitu juga sebaliknya
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3.6.4

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

data normal atau mendekati normal dan juga harus bebas dari asumsi klasik
(heterokesdastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi).
3.6.4.1 Uji Normalitas
Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki
distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistik parametrik. Uji normalitas
dapat dilakukan dengan dua metode yaitu melalui Histogram Residual dan uji
Jarque-Bera (Widarjono, 2009). Uji normalitas di dalam penelitian ini didasarkan
pada uji Jarque-Bera, dimana hipotesis yang akan diuji yaitu (Winarno W. W.,
2011):
- H0 = Nilai uji berdistribusi normal
- Ha = Nilai uji tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:
- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05
- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05
3.6.4.2 Uji Heteroskesdastisitas
Uji heteroskesdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
(Ghozali, 2013;139). Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan
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yang lain tetap, maka tidak terjadi heteroskesdastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat
dilakukan dengan uji grafik plot dan uji statistik. Uji statistik Glejser dipilih karena
lebih dapat menjamin keakuratan hasil dibandingkan dengan uji grafik plot yang
dapat menimbulkan bias. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel bebas
terhadap nilai absolute residualnya (Gujarati, 2007). Interpretasi heteroskedastisitas
dilakukan dengan melihat signifikansi Cash Effective Tax Rates terhadap nilai
absolute residual. Gangguan heteroskedastisitas terjadi jika terdapat pengaruh yang
signifikan antara Cash Effective Tax Rates terhadap absolute residualnya. Apabila
tingkat probabilitas signifikansi Cash Effective Tax Rates < 0.05, maka dapat
dikatakan mengandung heteroskedastisitas.

3.6.4.3 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel
bebas terdapat korelasi dengan variabel bebas lainnya atau suatu variabel bebas
merupakan fungsi linier dari variabel bebas lainnya. Uji multikolinieritas bertujuan
untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
atau independen (Ghazali, 2013;105). Ada beberapa teknik yang dapat digunakan
untuk mendeteksi multikolinearitas diantaranya menggunakan Variance Inflation
Factor. Apabila nilai VIF (Variance Inflation Factor) adalah lebih besar dari 0,85 ,
maka ada korelasi yang tinggi diantara variabel independen atau dapat dikatakan
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terjadi multikolinier sedangkan jika VIF kurang dari 0,85 maka dapat diartikan tidak
terjadi multikolinier.
3.6.4.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linier ada korelasi
antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada
periode t-1 (Ghazali, 2013;110). Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi
dalam model regresi linier bisa dilakukan dengan pendeteksian dengan percobaan
Durbin – Watson (Uji DW) pengambilan keputusan dapat dilihat melalui tabel
autokorelasi berikut ini.
Gambar 3.1 Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson
Tidak menolak H0

Tolak Ho
Otokorelasi
Positif
Tidak ada
keputusan

Tolak Ho
Otokorelasi
Negatif
Tidak ada
keputusan

Sumber : Sarwoko, 2005;143
-

tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model apabila D-W stat berada
pada nilai = du ≥ DW ≤ 4-du

-

Terdapat masalah autokorelasi didalam model apabila D-W stat berada pada
nilai = du ≤ DW ≥ 4-d
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3.7 Uji Hipotesis
3.7.1 Uji Determinasi (R2)
Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan
kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan
variabel dependen. Nilai Adjusted R2 akan selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin
mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk
menjelaskan pengaruhnya kepada variabel denpenden. Adjusted R2 menyatakan
proporsi atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh
sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011: 4.8).
3.7.2

Uji Statistik t
Uji t ditunjukan untuk menghitung koefisien regresi secara individu

(Nachrowi dan Usman, 2006). Uji t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh
pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan
variabel dependen (Ghozali, 2011). Dimana variabel independennya adalah
karateristik eksekutif, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Sedangkan
variabel dependennya adalah penghindaran pajak (tax avoidance). Untuk pengujian
yang ditetapkan adalah sebesar 5% dimana kriteria probability akan dijelaskan
melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007):
- Jika probability ≤ α maka berpengaruh
- Jika probability ≥ α maka tidak berpengaruh
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- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif
- Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Objek Penelitian
Bab ini berisi uraian proses pengolahan data dan analisa atas hasil olahan data

tersebut. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor
manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar dan telah go public di Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada periode 2013-2015. BEI dipilih sebagai sumber data utama
karena BEI merupakan pasar saham terbesar dan paling utama di

Indonesia.

Pemilihan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria
yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut merupakan tabel yang
menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini.
Tabel 4.1 Penentuan Sampel
No
1

Keterangan
Jumlah perusahaan manufaktur industri barang
konsumsi yang listed di Bursa Efek Indonesia dari
tahun 2013-2015
2
Jumlah perusahaan dengan data tidak memenuhi
kriteria, seperti tidak listing pada tahun 2013-2015,
perusahaan yang di delisting, tidak menyajikan
mata uang dalam bentuk rupiah
3
Jumlah perusahaaan yang memiliki data tidak
lengkap selama periode 2013 – 2015
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian
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Karakteristik Eksekutif..., Adelia Ratnasari, Ak.-IBS, 2016

Jumlah
38
(3)

(6)
29

Indonesia Banking School

71

Lanjutan
Total Observasi (3 tahun)
Outlier
Total Observasi dalam penelitian
Sumber: IDX, data diolah oleh penulis

87
(9)
78

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 26 sampel perusahaan
manufaktur industri barang konsumsi yang dijadikan data penelitian, berikut ini
nama–nama perusahaan yang digunakan sebagai sampel:
Tabel 4.2
Perusahaan Sampel
No

Nama Perusahaan Industri Barang Konsumsi

1

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT

2

Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT ( d.h Cahaya Kalbar Tbk, PT)

3

Delta Djakarta Tbk, PT

4

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT

5

Indofood Sukses Makmur Tbk, PT

6

Multi Bintang Indonesia Tbk, PT

7

Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT

8

Sekar Bumi Tbk, PT

9

Sekar laut Tbk, PT

10

Siantar Top Tbk, PT

11

Gudang Garam Tbk

12

Handjaya Mandala Sampoerna Tbk

13

Bantoel Internasional Investama Tbk

Karakteristik Eksekutif..., Adelia Ratnasari, Ak.-IBS, 2016

Indonesia Banking School

72

14

Wismilak Inti Makmur Tbk

15

Darya Varia Laboratoria Tbk

16

Indofarma (persero) Tbk

17

Kimia Farma (Persero) Tbk

18

Kalbe Farma Tbk

19

Merck Indonesia Tbk

20

Pyridam Farma Tbk

21

Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk

22

Tempo Scan Pasific Tbk

23

Akasha Wira International Tbk, PT

24

Unilever Indonesia Tbk

25

Chitose International Tbk

26

PT Kedaung Indah Can Tbk

Sumber: hasil olahan penulis

Berdasarkan tabel 4.2 maka diperoleh 26 perusahaan yang menjadi sampel
dalam penelitian dengan periode pengamatan tahun 2013 sampai dengan 2015,
sehingga didapatkan total observasi pada penelitian adalah sejumlah 78 observasi.

4.2

Analisis Hasil Penelitian

4.2.1

Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif menunjukan informasi terkait dengan jumlah sampel yang

diteliti berupa nilai rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, nilai maksimum,
nilai minimum, dan standar deviasi pada masing-masing variabel dependen maupun
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independen. Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian untuk melakukan analisa
statistik deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel yang digunakan dalam
penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Eviews 9.0
diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai beikut:
Tabel 4.3
Hasil Statistik Deskriptif
CASHETR
0.277452
0.275600
0.867673
-0.214834
0.165827
0.019190
5.670490

RISK
0.253101
0.185027
1.840140
-0.170309
0.264179
2.931595
18.05809

SIZE
28.47618
28.04285
32.15098
25.31125
1.769841
0.363186
2.257786

DR
0.448213
0.433285
1.248573
0.176016
0.192423
1.507245
7.130790

ROA
0.125696
0.086519
0.657201
-0.222302
0.138754
1.000069
5.124613

Jarque-Bera
Probability

23.18222
0.000009

848.6502
0.000000

3.505116
0.173330

84.98938
0.000000

27.67222
0.000001

Sum
Sum Sq. Dev.

21.64122
2.117400

19.74190
5.373866

2221.142
241.1900

34.96061
2.851048

9.804281
1.482452

78

78

78

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Observations
78
78
Sumber: hasil output program Eviews 9.0

CASHETR pada penelitian ini digunakan untuk mengukur pembayaran pajak
yang dibayarkan oleh perusahaan. CASHETR dalam penelitian ini dilihat dari total
pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Berdasarkan hasil dari tabel 4.3
di atas, diketahui bahwa dari 78 observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada
CASHETR dari seluruh sampel adalah sebesar 0.277452 dengan standar deviasi
sebesar 0.165827 yang nilainya lebih rendah dari nilai rata-rata , maka menunjukan
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bahwa data didalam variabel ini bersifat homogen yaitu tidak memiliki banyak variasi
data. Skewness sebesar 0.019190, positif skewness menunjukan bahwa distribusi
datanya

memiliki

ekor

panjang

disisi

kanan.

Probability

jarque-Bera

sebesar 23.18222 atau lebih besar daripada 0.05 maka data berdistribusi normal.
Perusahaan sampel dengan nilai terendah terjadi pada perusahaan Bantoel
Internasional Investama Tbk (RMBA) pada tahun 2015 dengan nilai sebesar 0.214834, sedangkan untuk nilai tertinggi terjadi pada PT Kedaung Indah Can Tbk

(KICI) pada tahun 2015 dengan nilai sebesar 0.867673.
RISK merupakan variabel dependen dari penelitian ini yang merupakan
pengukuran dari karakteristik eksekutif. Karakter seorang eksekutif menentukan
keputusan-keputusan yang akan diambil perusahaan dilihat dari seberapa berani
eksekutif tersebut dalam mengambil keputusan berdasarkan tingkat resiko yang akan
ditanggung. Berdasarkan tabel 4.3 diatas, menunjukan bahwa rata-rata (mean) pada
RISK dari seluruh sampel adalah sebesar 0.253101 dengan standar deviasi sebesar
0.264179 yang nilainya lebih besar dari rata-rata, maka menunjukan bahwa data dari
variabel ini bersifat heterogen yaitu memiliki banyak variasi data. Skewness sebesar
2.931595, positif skewness menunjukan bahwa datanya memiliki ekor panjang disisi
kanan. Probability Jarque-Berra sebesar 848.6502 atau lebih besar dari 0.05 maka
data berdistribusi normal. perusahaan sampel dengan nilai terendah sebesar 0.170309 terjadi pada perusahaan Bantoel Internasional Investama Tbk (RMBA)
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pada tahun 2014. Sedangkan untuk nilai tertinggi terjadi pada perusahaan Kedaung
Indah Can Tbk (KICI) pada tahun 2015 yaitu dengan nilai sebesar 1.840140.
SIZE merupakan variabel independen yang digunakan untuk mengetahui total
asset dari perusahaan tersebut yang dihitung dengan cara logaritma natural dari total
asset. Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa dari seluruh observasi sampel
sebanyak 78, nilai rata-rata (mean) untuk SIZE adalah sebesar 28.47618 dengan
standar deviasi sebesar 1.769841 yang nilainya lebih rendah dari rata-rata, maka
dapat dikatakan bahwa data didalam variabel ini bersifat homogen yaitu tidak
memiliki banyak variasi data. Skewness sebesar 0.363186, positif skewness
menunjukan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang disisi kanan.
Probabilility Jarque-Berra sebesar 3.505116 atau lebih besar dari 0.05 maka data
terdistribusi normal. Rata-rata perusahaan sampel dengan nilai angka terendah pada
perusahaan PT Kedaung Indah Can Tbk (KICI) pada tahun 2013 dengan nilai
25.31125. sedangkan untuk nilai tertinggi terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur
Tbk (INDF) pada tahun 2015 dengan nilai sebesar 32.15098.
DR merupakan variabel independen yang digunakan untuk mengetahui
seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang. DR dihitung dengan total hutang
dibagi dengan total asset perusahaan tersebut. Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui
bahwa dari 78 observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada DR dari seluruh sampel
0.448213 dengan nilai standar deviasi 0.192423 yang nilainya lebih rendah dari ratarata, maka dapat dikatakan bahwa data didalam variabel ini bersifat homogen yaitu
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tidak memiliki banyak variasi data. Skewness sebesar 1.507245, positif skewness
menunjukan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan.
Probability Jarque-Berra sebesar 84.98938 atau lebih besar daripada 0.05 maka data
berdistribusi normal. Perusahaan sampel yang memiliki nilai terendah terjadi pada
perusahaan Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk (SQBB) pada tahun 2013 dengan
nilai sebesar 0.176016, sedangkan untuk nilai tertinggi terjadi pada perusahaan
Bantoel Internasional Investama Tbk (RMBA) pada tahun 2015 dengan nilai sebesar
1.248573
ROA merupakan hasil pencapaian manajemen dalam menjalankan kegiatan
atau aktivitas bisnisnya dan digunakan untuk mengetahui profitabilitas perusahaan
tersebut pada suatu periode tertentu. ROA dihitung dengan laba sebelum pajak di
bagi dengan total asset perusahaan tersebut. Berdasarkan tabel 4.3 diatas, bahwa dari
78 observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada ROA dari seluruh sampel
manufaktur industri barang konsmsi adalah sebesar 0.125696 dengan standar deviasi
sebesar 0.138754 lebih besar dari rata-rata yang menunjukan bahwa data dari variabel
bersifat heterogen yaitu memiliki banyak variasi data. Skewness sebesar 1.000069,
positif skewness menunjukan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi
kanan. Probability Jarque-Bera sebesar 27.67222 atau lebih besar dari 0.05 maka
data berdistribusi normal. Perusahaan sampel yang memiliki nilai terendah terjadi
pada perusahaan Bantoel Internasional Investama Tbk (RMBA) pada tahun 2014
dengan nilai -0.222302, sedangkan untuk sampel dengan nilai yang tertinggi terjadi
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pada perusahaan Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) pada tahun 2013 dengan nilai
sebesar 0.657201.
4.3

Hasil Pengujian

4.3.1 Penentuan Regresi Data Panel
Penentuan model estimasi regresi data panel antara model common effect,
fixed effect, atau random effect dilakukan dengan Uji Chow dan Uji Hausman.
4.3.1.1 Uji Chow
Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan fixed effect. Hasil
dari Uji Chow disajikan dalam tabel 4.5 sebagai berikut:
Tabel 4.4
Hasil Uji Chow
Effects Test
Cross-section F
Cross-section Chi-square
Sumber: Hasil Olahan Data

persamaan
Statistic
4.330387
95.351949

d.f.
(26,47)
26

Prob.
0.0000
0.0000

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui probabilitas Chi-Square hasil regresi
persamaan model regresi dengan fixed effect sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil
dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga
dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan model
fixed effect dan dilanjutkan ke uji Hausman.
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4.3.1.2 Uji Hausman
Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data panel
antara fixed effect dan random effect. Uji hausman dilakukan pada hasil model regresi
dengan random effect. Hasil uji hausman disajikan dalam tabel 4.5 berikut
Tabel 4.5
Hasil Uji Hausman

Test Summary
Cross-section random

Sumber: Hasil Olahan Data

Persamaan
Chi- Sq.
Statistic
8.635523

Chi –Sq
d.f.
4

Prob
0.0709

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui probabilitas Cross-section random hasil
regresi persamaan dengan random effect sebesar 0.0709. Nilai tersebut lebih besar
dari tingkat signifikansi 0.05. sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi
persamaan dalam penelitian ini menggunakan model random effect.
4.3.2

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian ini.
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi persamaan
terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal merupakan
salah satu syarat untuk melakukan teknik analisi regresi data panel. Hasil uji
normalitas disajikan dalam grafik 4.1 berikut ini:
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14

Series: Standardized Residuals
Sample 2013 2015
Observations 78

12
10

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

8
6
4
2

Jarque-Bera
Probability

0.001176
-0.005391
0.412547
-0.334481
0.133350
0.196889
3.547615
1.478565
0.477456

0
-0.3

-0.2

-0.1

0.0

Sumber : Hasil Olahan Data

0.1

0.2

0.3

0.4

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah
terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probability Jarque-Bera
yang lebih besar dari 5% yaitu 0.477456. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan
bahwa data telah terdistribusi normal yang berarti H0 diterima dan Ha ditolak.
4.3.3 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Sebelum melakukan
analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang terdiri dari 3
asumsi yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji
asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan
dapat menghasilkan hasil estimator yang baik.
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4.3.3.1 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier
antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik adalah bahwa
data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas. Cara untuk melihat
masalah di dalam multikolinieritas adalah dengan menggunakan correlation matrix
seperti tabel dibawah ini:
Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas
RISK
SIZE
RISK
1.000000
SIZE
-0.310678
1.000000
DR
-0.335932
0.275016
ROA
0.423353
0.084420
Sumber: Hasil Olahan Data (2016)

DR

ROA

1.000000
-0.330002

1.000000

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien
korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka dapat disimpulkan
bahwa antar variabel independen tidak ada unsur multikoleniaritas. Hasil yang
didapat dari correlation matrix di atas menunjukkan korelasi antar variabel kurang
dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikoleniaritas di dalam penelitian ini.
4.3.3.2 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.
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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 4.7
Hasil Uji Autokorelasi
Durbin-Watson Statistic
DW-stat

2.288111

Sumber : Hasil Olahan Penulis (2016)
4.3.3.3 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.
Tabel 4.8
Uji Heteroskedstisitas
Heteroskedasticity
Variable
Coefficient
t-statistic
RISK
-0.013891
-1.024414
SIZE
-0.001705
-0.901379
DR
0.034542
1.982012
ROA
-0.044032
-1.728074
C
-1.281934
1.126842
Sumber: Hasil Olahan Data (2016)
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Hasil Uji Heterokedastisitas pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa
probabilitas koefisien masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05,
sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji heteroskedastisitas ini diterima.
Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
4.3.4 Analisis Regresi Data Panel
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan terdiri dari 26
perusahaan dan jumlah sampel selama periode 3 tahun sehingga sampel keseluruhan
sebanyak 78, dengan persamaan sebagai berikut ini:
CASHETRit = α 0 + β1RISKit + β2SIZEit + β3DRit + β4ROAit + eit
Setelah dilakukan regresi dengan OLS menggunakan model random effect
pada persamaan dan model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. Analisis hasil dari
model regresi persamaan menggunakan data sebagai berikut:
Tabel 4.9 Hasil Regresi Persamaan
Variable
Coefficient
C
-0.364167
RISK
0.346475
SIZE
0.027417
DR
-0.368449
ROA
-0.499833
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)
DW-Stat
Sumber: Hasil Olahan Data (2016)

t-Statistic
-0.969682
5.236540
2.035826
-3.144106
-3.304724
0.351975
0.316467
9.912513
0.000002
2.288111
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Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data
panel sebagai berikut:
CASHETR = - 0.36416694878 + 0.346475156786 * RISK + 0.0274165892737 *
SIZE - 0.36844931057 * DR - 0.499833152224 * ROA + Ɛit
Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu:
a.

Apabila karakteristik eksekutif (RISK), ukuran perusahaan (SIZE), leverage
(DR), profitabilitas (ROA) diasumsikan konstan, maka cash effective tax rate
(CETR) yang terjadi selama -0.364167

b.

Koefisien regresi untuk RISK sebesar 0.346475. Hal ini menunjukkan bahwa
cash effective tax rate akan mengalami penambahan tarif pajak sebesar
0.346475 untuk setiap peningkatan tingkat resiko perusahaan dan sebaliknya.
Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

c.

Koefisien regresi untuk SIZE sebesar 0.027417. Hal ini menunjukkan bahwa
Cash Effective Tax Rate (CETR) akan mengalami penambahan tarif pajak
sebesar 0.027417 untuk setiap penambahan total aset dan sebaliknya. Hal
tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

d.

Koefisien regresi untuk DR sebesar -0.368449. Hal ini menunjukkan bahwa
Cash Effective Tax Rate (CETR) akan mengalami pengurangan tarif pajak
sebesar 0.368449 untuk setiap penambahan leverage atau sebaliknya. Hal
tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
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e.

Koefisien regresi untuk ROA sebesar -0.499833. Hal ini menunjukkan bahwa
Cash Effective Tax Rate (CETR) akan mengalami pengurangan tarif pajak
sebesar 0.499833 untuk setiap penambahan profitabilitas dan sebaliknya. Hal
tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

4.3.5 Pengujian Hipotesis
4.3.5.1 Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan
untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan antara
variabel independen dengan variabel dependen di dalam mengestimasi persamaan
regresi. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.9, koefisien determinasi dari
persamaan penelitian ini (Adjusted R-Squared) adalah sebesar 0.316467 atau
31,6467%
Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik ekskutif (RISK) ukuran perusahaan
(SIZE), leverage (DR), profitabilitas (ROA) mampu menjelaskan pengaruh kepada
penghindaran pajak (tax avoidance) hanya sebesar 31,6467% Sisanya yaitu sebesar
68.3533% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian
ini. Variabel lainnya dapat berupa kompensasi rugi fiskal, sales growth, komite audit,
corporate governance, dll.
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4.3.5.2 Uji t (Uji Parsial)
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel
independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai
berikut:
1.

Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: karakteristik eksekutif
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil regresi
persamaan pada tabel 4.9 di atas, ditemukan nilai probabilitas karakteristik
eksekutif sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5% dan
koefisien regresi dari variabel karakteristik eksekutif (RISK) menunjukan
nilai 0.346475. hal tersebut menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif
(RISK) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.

Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel
4.9 di atas, ditemukan nilai probabilitas ukuran perusahaan (SIZE) sebesar
0.0454 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5% dan koefisien regresi dari
ukuran perusahaan (SIZE) menunjukan nilai 0.027417. hal tersebut
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif terhadap
penghindaran pajak.

3.

Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: leverage berpengaruh terhadap
penghindaran pajak. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.9 di
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atas, ditemukan nilai leverage (DR) sebesar 0.0024 atau lebih kecil dari nilai
signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel leverage menunjukan nilai
-0.368449. hal tersebut menunjukkan bahwa leverage (DR) berpengaruh
negatif terhadap penghindaran pajak.
4.

Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu: profitabilitas berpengaruh
terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel
4.9 di atas, ditemukan nilai probabilitas profitabilitas (ROA) sebesar 0.0015
atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel
profitabilitas (ROA) menunjukan nilai -0.499833. hal tersebut menunjukkan
bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

4.4

Analisis Hasil

4.4.1 Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak
Tinggi rendahnya nilai resiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan
karakter eksekutif. Tingkat resiko yang tinggi menunjukan bahwa eksekutif lebih
bersifat risk taker yaitu lebih berani dalam mengambil keputusan dengan resiko yang
tinggi, sebaliknya eksekutif yang bersifat risk averse akan lebih menghindari resiko.
Penelitian ini menunjukan hasil bahwa pengaruh karakteristik eksekutif perusahaan
terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif yang menunjukan bahwa semakin
tinggi risiko perusahaan mengindentifikasikan esksekutif bersifat risk taker maka
akan semakin tinggi perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak.
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Hasil penelitian ini membuktikan bahwa eksekutif perusahaan yang memiliki
karakter risk taker akan lebih berani dalam mengambil keputusan yang memiliki
tingkat resiko yang tinggi sehingga perusahaan yang memiliki karakter risk taker
adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan bisanya
memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan
kewenangan

yang lebih

tinggi.

Dengan demikian mereka harus

mampu

mendatangkan cash flow yang tinggi pula guna memenuhi tujuan pemilik perusahaan
yaitu untuk mendapatkan cash flow dari operasi yang dilakukan oleh perusahaan.
Menurut Carolina et al (2013) yang menguji hubungan karakteristik eksekutif
dengan penghindaran pajak pada perusahaan yang menyimpulkan bahwa karakteristik
eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini
serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Cahyaning (2015) yang

menyatakan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran
pajak. Namun penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Stella & Elisa (2014) dan Judi (2012) yang menyatakan bahwa karakteristik
eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan hasil
dari penelitian ini.
4.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak
Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak menunjukan hasil
berpengaruh positif yaitu bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan
semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan, begitu juga sebaliknya yaitu
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jika semakin kecil ukuran perusahaan maka tingkat penghindaran pajak akan semakin
rendah
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan yang diproksikan
dengan total asset perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak
karena perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya
untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Manajer perusahaan besar
cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang
dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang
dilaporkan. Perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih
banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan
penghindaran pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Hasil penelitian ini serupa dengan
hasil penelitian (Budiman & setiyono, 2012), Adelina (2012) dan Teguh (2015) yang
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran
pajak. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi &
Jati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak, berbeda dengan hasil penelitian ini.

4.4.3

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak
Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak menunjukan hasil

berpengaruh negatif. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin rendah rasio
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leverage maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, begitu juga
sebaliknya yaitu jika semakin tinggi rasio leverage maka akan semakin rendah
tingkat penghindaran pajak.
Leverage yang di proksikan dengan debt to asset ratio memiliki pengaruh
negatif. Semakin tinggi nilai dari rasio leverage berarti semakin tinggi jumlah
pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin
tinggi pula biaya bunga yang timbul. Dengan adanya biaya bunga yang semakin
tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya laba sebelum pajak perusahaan,
maka hal tersebut memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan yang
semakin rendah. sehingga pihak manajemen tidak perlu melakukan perencanaan
pajak untuk meminimalkan beban pajaknya karena pendanaan dengan hutang
telah mengurangi beban pajak perusahaan.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Richardson dan Lanis (2007),
Calvin (2015) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman
(2012), dan Teguh (2015) yang menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa
leverage memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

4.4.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak
Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak menunjukan hasil
berpengaruh negatif. Hal tersebut menunjukan bahwa apabila ROA mengalami
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penurunan maka menunjukan semakin tingginya tingkat penghindaran pajak.
Sebaliknya jika ROA mengalami peningkatan maka semakin rendahnya tingkat
penghindaran pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan hipotesis yang
mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran
pajak.
Profitabilitas yang di hitung dengan return on asset (ROA) memiliki
pengaruh yang negatif, Hal ini berarti apabila ROA mengalami peningkatan maka
aktivitas

penghindaran

pajak

semakin

rendah.

kemampuan

perusahaan

menghasilkan laba meningkat maka laba operasional perusahaan juga akan
meningkat dan nilai pajak juga meningkat, pengaruh yang negative apabila laba
meningkat penghindaran pajak menurun hal ini disebabkan oleh perusahaan tidak
melakukan tindakan efisiensi dalam pembayaran pajaknya karena perusahaan
mampu dalam mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Hal tersebut
terjadi karena tingginya nilai ROA akan dilakukan perencanaan pajak yang
matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal sehingga kecenderungan
melakukan aktivitas penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Perusahaan
yang beroperasi dengan efisiensi tinggi akan mendapatkan tax subsidy berupa
tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang
beroperasi dengan efisiensi rendah (Meilinda & Cahyonowati, 2013).
Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Kurniasih (2010) yang
menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran
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pajak. Berbeda dengan penelitian Calvin & I made (2015), Akbar (2015), dan
Teguh (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan
signifikan dan penelitian Annisa (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas
tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
4.5

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan diatas mengenai karakteristik

eksekutif (RISK), ukuran perusahaan (SIZE), leverage (DR), dan profitabilitas
(ROA) terhadap penghindaran pajak (CETR) perusahaan, terdapat beberapa hal yang
bisa dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak pemerintah dan pihakpihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruh karakteristik eksekutif,
ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang
termasuk dalam industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 20132015. Dari hasil analisis regresi mengenai pengaruh karakteristik eksekutif, ukuran
perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang telah
dilakukan, ditemukan bahwa dari keempat variabel independen dan keempat tersebut
memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
Dari hasil penelitian menyatakan bahwa karakteristik eksekutif memiliki
pengaruh postif terhadap tingkat penghindaran pajak yang dimana eksekutif yang
memiliki karakter risk taker cenderung akan berani mengambil keputusan bisnis yang
beresiko, sehingga tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin
tinggi. Dalam hal ini sebaiknya manajemen memilih pemimpin perusahaan atau CEO
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perusahaan yang memiliki sifat risk taker karena dengan begitu perusahaan akan
lebih berani dalam mengambil keputusan yang beresiko dalam melakukan
perencanaan pajak agar beban pajak perusahaan semakin kecil.
Hasil penelitian menemukan bahwa size berpengaruh positif yaitu semakin
besar perusahaan maka tingat penghindaran pajak perusahaan akan semakin tinggi.
Hal ini karena perusahaan besar mampu memiliki total asset yang baik sehingga
perusahaan cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi dalam pengelolaan
laba perusahaan guna memperkecil laba yang dilaporkan, oleh karena itu perusahaan
harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas agar manajemen dapat
mengelola laba perusahaan dengan baik. Sumber daya manusia sangat penting agar
pengelolaan laba dapat dilakukan dengan maksimal, oleh karena itu manajemen harus
meningkatkan kualitas sumber daya manusia didalam perusahaan yaitu dengan
memberikan pelatihan kepada manajemen.
Pihak manajemen memiliki pengaruh terhadap tingkat leverage perusahaan
sehingga dapat meminimalkan pajak perusahaan dengan adanya perencanaan pajak
(tax planning). Pihak manajemen akan cenderung menggunakan pendanaan dengan
utang agar mengurangi laba perusahaan yang dikarenakan timbulnya insentif atas
biaya bunga, sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan dan berarti
pajak yang ditanggung akan semakin kecil. Manajemen lebih baik meningkatkan
penggunaan dengan utang untuk pembiayaan operasional perusahaan karena utang
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dapat mengurangi beban pajak perusahaan, dibandingkan dengan pendanaan dengan
modal tidak mengurangi laba sebelum pajak perusahaan.
Variabel

profitabilitas

terbukti

memiliki

pengaruh

negatif

terhadap

penghindaran pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung untuk
tidak agresif terhadap beban pajaknya. Manajemen sebaiknya dapat melihat celahcelah peraturan yang ada untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan
pengelolaan laba perusahaan agar beban pajak perusahaan semakin kecil sehingga
tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba semaksimal mungkin dapat tercapai tetapi
dilakukan masih dalam bingkai peraturan yang ditetapkan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian yang dibahas pada bab

sebelumnya adalah :
1.

Karakteristik eksekutif (RISK) berpengaruh positif terhadap penghindaran
pajak. Semakin karakter eksekutif bersifat risk taker yaitu eksekutif yang
berani mengambil resiko maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran
pajak yang dilakukan perusahaan.

2.

Variabel

ukuran

perusahaan

(SIZE)

berpengaruh

positif

terhadap

penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat
penghindaran pajak semakin tinggi. Karena perusahaan besar mampu
mengasilkan sumber daya yang baik, sehingga perusahaan cenderung akan
melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang
dilaporkan

dengan

tujuan

meminimalkan

beban
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Variabel Leverage (DR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak,

3.

semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena
insentif pajak atas bunga utang yang semakin besar. Biaya bunga yang tinggi
memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Sehingga
perusahaan cenderung tidak melakukan aktivitas penghindaran pajak.
4.

Variabel profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh yang negatif terhadap
penghindaran pajak yang artinya perusahaan dengan tingkat profitabilitas
yang tinggi maka mengindikasikan semakin rendah aktivitas penghindaran
pajak perusahaan.

5.2

Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan

dalam penelitian ini adalah :
1.

Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur pada sektor
industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan
periode penelitian pada tahun 2013-2015

2.

Nilai Adusted R-Square yang rendah menunjukan bahwa masih banyak
variabel lain yang belum digunakan dalam mempengaruhi penghindaran pajak
seperti corporate governace, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional
dan lain-lain.
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3.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya karakteristik eksekutif,
ukuran perusahaan, leverage¸dan profitabilitas.

5.3

Saran
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, maka saran yang dapat

peneliti berikan adalah sebagai berikut:
1.

Bagi perusahaan diharapkan dapat melakukan tax planning yang lebih baik
agar dapat mengendalikan efisiensi jumlah pajak yang akan diberikan kepada
pemerintah seperti melakukan tax avoidance (penghindaran pajak) baik dari
segi pendapatan maupun biaya – biaya yang dapat dikurangi sebagai beban
pajak (tax deducted).

2.

Perusahaan memberikan pelatihan

kepada sumber daya manusia dalam

perusahaan mengenai Undang – Undang perpajakan terbaru agar karyawan
dapat melakukan tax palnning dengan baik dan dapat membedakan
pendapatan maupun beban yang termasuk dalam deducted maupun non
deducted.
3.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya,
karena penelitian ini hanya memiliki adjusted R2 sebesar 31,6467% maka
masih banyak faktor yang dapat berkontribusi dalam mempengaruhi
penghindaran pajak yang belum diteliti seperti corporate governance,
kepemilikan institusi, sales growth, kompensasi rugi fiskal, dan sebagainya.
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4.

Proksi

yang

digunakan

dalam

menggunakan cash effective

meneliti

penghindaran

pajak

hanya

tax rate (CETR), sehingga hanya melihat

penghindaran pajak hanya dari satu sudut pandang. Bagi penelitian berikutnya
diharapkan menggunakan proksi lainnya untuk melihat penghindaran pajak
dalam beberapa sudut pandang.
5.

Sampel perusahaan hanya perusahaan manufaktur industri barang konsumsi,
untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh sektor
perusahaan yang ada untuk meneliti penghindaran pajak.
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LAMPIRAN
Lampiran I

Data Karakteristik Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan
Likuiditas
NO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PERUSAHAAN

TAHUN

CASH
ETR

RISK

SIZE

DR

ROA

AISA

2013

0,05713

0,08954

29,24462

0,53060

0,06906

AISA

2014

0,07469

0,06568

29,62896

0,51370

0,05125

AISA

2015

0,13388

0,05523

29,83500

0,56220

0,04125

CEKA

2013

0,27178

0,21110

27,69833

0,50611

0,06083

CEKA

2014

0,34554

0,16776

27,88112

0,58140

0,05193

CEKA

2015

0,19632

0,20233

28,02699

0,56933

0,07171

DLTA

2013

0,27924

0,41103

27,49484

0,22870

0,30996

DLTA

2014

0,26575

0,38108

27,62846

0,23765

0,28924

DLTA

2015

0,27672

0,24098

27,66863

0,28174

0,18496

ICBP

2013

0,30882

0,13858

30,69489

0,40267

0,10439

ICBP

2014

0,32121

0,13765

30,85108

0,41732

0,10285

ICBP

2015

0,29677

0,15096

30,91045

0,48304

0,11006

INDF

2013

0,42257

0,05976

31,98892

0,50862

0,04375

INDF

2014

0,47832

0,07366

32,08627

0,53212

0,06075

INDF

2015

0,57029

0,05403

32,15098

0,53043

0,04039

MLBI

2013

0,21913

0,88486

28,20884

0,44587

0,65720

MLBI

2014

0,31518

0,48335

28,43349

0,75178

0,35628

MLBI

2015

0,27075

0,32157

28,37336

0,53516

0,23653

ROTI

2013

0,26458

0,11566

28,23133

0,56804

0,08669

ROTI

2014

0,29032

0,11795

28,39318

0,55195

0,08800

ROTI

2015

0,30170

0,13977

28,62661

0,56083

0,09997

SKBM

2013

0,10329

0,15735

26,93317

0,59585

0,11708

SKBM

2014

0,30839

0,16898

27,19952

0,51056

0,13720

SKBM

2015

0,45558

0,07015

27,36247

0,54991

0,05252

SKLT

2013

0,35291

0,07390

26,43366

0,53757

0,03788

SKLT

2014

0,27784

0,09271

26,52712

0,53746

0,04970

SKLT

2015

0,56442

0,09155

26,65580

0,59682

0,05321

STTP

2013

0,21896

0,09789

28,01632

0,52782

0,07801
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

STTP

2014

0,31795

0,09951

28,16177

0,51912

0,07272

STTP

2015

0,22078

0,12177

28,28312

0,47446

0,09674

GGRM

2013

0,25651

0,11692

31,55833

0,42060

0,08634

GGRM

2014

0,32915

0,12377

31,69526

0,42926

0,09267

GGRM

2015

0,35194

0,13598

31,78215

0,40150

0,10161

HMPS

2013

0,25176

0,52946

30,94173

0,48348

0,39477

HMPS

2014

0,29179

0,48337

30,97673

0,42439

0,35873

HMPS

2015

0,27448

0,36655

31,26889

0,35771

0,27264

RMBA

2013

-0,10419

-0,14051

29,85370

0,90448

-0,11288

RMBA

2014

-0,14381

-0,17031

29,95835

1,13627

-0,22230

RMBA

2015

-0,21483

-0,15304

30,17005

1,24857

-0,12935

WIIM

2013

0,19490

0,29477

27,83723

0,36424

0,10767

WIIM

2014

0,41723

0,27250

27,91838

0,35898

0,08426

WIIM

2015

0,23258

0,32069

27,92570

0,29716

0,09763

DVLA

2013

0,33211

0,14706

27,80926

0,24731

0,10526

DVLA

2014

0,45980

0,08601

27,84713

0,23669

0,06574

DVLA

2015

0,24416

0,10495

27,95040

0,29264

0,07840

INAF

2013

-0,13326

-0,04858

27,89156

0,55193

-0,04179

INAF

2014

0,38697

0,00622

27,85398

0,52975

0,00115

INAF

2015

0,00809

0,00924

28,05871

0,61355

0,00428

KAEF (x)

2013

0,24103

0,11298

28,55318

0,40510

0,08575

KAEF

2014

0,14587

0,11419

28,73388

0,42874

0,08558

KAEF

2015

0,20167

0,10448

28,80543

0,42461

0,07817

KLBF

2013

0,25302

0,22727

30,05754

0,24870

0,17487

KLBF

2014

0,23506

0,22233

30,15188

0,21506

0,17064

KLBF

2015

0,25745

0,19866

30,24816

0,20138

0,15024

MERK

2013

0,29052

0,28235

27,26997

0,26505

0,25173

MERK

2014

0,35096

0,28617

27,29778

0,22734

0,25324

MERK

2015

0,28943

0,30225

27,18730

0,26199

0,22216

PYFA

2013

0,20690

0,36002

25,88833

0,46237

0,03539

PYFA

2014

0,44061

0,38716

25,87400

0,43731

0,01542

PYFA

2015

0,35257

0,47678

25,79814

0,46717

0,01930

SQBB

2013

0,25616

0,47380

26,76635

0,17602

0,35500

SQBB

2014

0,26708

0,47936

26,85308

0,19696

0,35878

SQBB

2015

0,30150

0,42827

26,86321

0,23700

0,32370

TSPC

2013

0,55146

0,28959

29,31889

0,28569

0,11807

TSPC

2014

0,57590

0,27751

29,35249

0,26112

0,10447

TSPC

2015

0,64698

0,25590

29,46914

0,30989

0,08421
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23

24

25

26

ADES

2013

0,08318

0,53747

26,81246

0,39968

0,12619

ADES

2014

0,24060

0,49192

26,94384

0,41918

0,06177

ADES

2015

0,28722

0,42748

27,20519

0,49731

0,05027

UNVR

2013

0,25229

0,53631

30,22240

0,68125

0,40100

UNVR

2014

0,23451

0,55513

30,28993

0,66763

0,41502

UNVR

2015

0,24403

0,49774

30,38659

0,69311

0,37202

KICI

2013

0,17904

0,56568

25,31125

0,24741

0,07548

KICI

2014

0,35657

0,53233

25,33165

0,32267

0,05011

KICI

2015

0,86767

1,84014

25,61985

0,30232

-0,09714

CINT

2013

0,20339

0,21295

26,29510

0,29591

0,16033

CINT

2014

0,30234

0,13287

26,63727

0,19840

0,06855

CINT

2015

0,31003

0,17140

26,67080

0,27694

0,07700
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Lampiran II
HASIL ANALISIS DATA

Hasil Statistik Deskriptif
CASHETR
0.277452
0.275600
0.867673
-0.214834
0.165827
0.019190
5.670490

RISK
0.253101
0.185027
1.840140
-0.170309
0.264179
2.931595
18.05809

SIZE
28.47618
28.04285
32.15098
25.31125
1.769841
0.363186
2.257786

DR
0.448213
0.433285
1.248573
0.176016
0.192423
1.507245
7.130790

ROA
0.125696
0.086519
0.657201
-0.222302
0.138754
1.000069
5.124613

Jarque-Bera
Probability

23.18222
0.000009

848.6502
0.000000

3.505116
0.173330

84.98938
0.000000

27.67222
0.000001

Sum
Sum Sq. Dev.

21.64122
2.117400

19.74190
5.373866

2221.142
241.1900

34.96061
2.851048

9.804281
1.482452

Observations

78

78

78

78

78

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Hasil Uji Normalitas
14

Series: Standardized Residuals
Sample 2013 2015
Observations 78

12
10

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

8
6
4
2

Jarque-Bera
Probability

0.001176
-0.005391
0.412547
-0.334481
0.133350
0.196889
3.547615
1.478565
0.477456

0
-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4
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Hasil Uji Multikolinearitas
RISK

SIZE

DR

ROA

RISK

1.000000

-0.310678

-0.335932

0.423353

SIZE

-0.310678

1.000000

0.275016

0.084420

DR

-0.335932

0.275016

1.000000

-0.330002

ROA

0.423353

0.084420

-0.330002

1.000000

Hasil Uji Autokorelasi

Dependent Variable: CASHETR
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/25/16 Time: 10:00
Sample: 2013 2015
Periods included: 3
Cross-sections included: 27
Total panel (unbalanced) observations: 78
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
RISK
SIZE
DR
ROA

-0.364167
0.346475
0.027417
-0.368449
-0.499833

0.375553
0.066165
0.013467
0.117187
0.151248

-0.969682
5.236540
2.035826
-3.144106
-3.304724

0.3354
0.0000
0.0454
0.0024
0.0015

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

Rho

0.101161
0.091004

0.5527
0.4473

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

0.351975
0.316467
0.093506
9.912513
0.000002

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

0.128863
0.112908
0.638260
2.288111
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Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.353292
1.369339

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

0.277452
1.066507

Hasil Uji Heteroskedastisitas
Dependent Variable: LOG(RESID2)
Method: Panel Least Squares
Date: 08/25/16 Time: 01:07
Sample: 2013 2015
Periods included: 3
Cross-sections included: 27
Total panel (unbalanced) observations: 78
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

RISK
SIZE
DR
ROA
C

-0.013891
-0.001705
0.034542
-0.044032
0.059688

0.013560
0.001892
0.017428
0.025480
0.052969

-1.024414
-0.901379
1.982012
-1.728074
1.126842

0.3090
0.3704
0.0512
0.0882
0.2635

d.f.

Prob.

(26,47)
26

0.0000
0.0000

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

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

4.330387
95.351949

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: CASHETR
Method: Panel Least Squares
Date: 08/09/16 Time: 19:23
Sample: 2013 2015
Periods included: 3
Cross-sections included: 27
Total panel (unbalanced) observations: 78
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Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

RISK
SIZE
DR
ROA
C

0.283181
0.021501
-0.409681
-0.327207
-0.181744

0.069895
0.009752
0.089828
0.131335
0.273023

4.051517
2.204779
-4.560714
-2.491395
-0.665672

0.0001
0.0306
0.0000
0.0150
0.5077

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.375803
0.341601
0.134555
1.321674
48.35737
10.98757
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.277452
0.165827
-1.111727
-0.960656
-1.051251
1.139884

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

Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

8.635523

4

0.0709

Random

Var(Diff.)

Prob.

0.346475
0.027417
-0.368449
-0.499833

0.001921
0.009868
0.041971
0.043201

0.9610
0.1025
0.3935
0.4983

Cross-section random effects test comparisons:
Variable
RISK
SIZE
DR
ROA

Fixed
0.344330
0.189623
-0.193629
-0.640565

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: CASHETR
Method: Panel Least Squares
Date: 08/11/16 Time: 17:57
Sample: 2013 2015
Periods included: 3
Cross-sections included: 27
Total panel (unbalanced) observations: 78
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Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
RISK
SIZE
DR
ROA

-5.042141
0.344330
0.189623
-0.193629
-0.640565

2.847633
0.079363
0.100245
0.236016
0.257054

-1.770643
4.338692
1.891606
-0.820405
-2.491947

0.0831
0.0001
0.0647
0.4161
0.0163

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.816171
0.698834
0.091004
0.389239
96.03334
6.955756
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.277452
0.165827
-1.667522
-0.730881
-1.292567
3.585866

Hasil Regresi Model Penelitian

Dependent Variable: CASHETR
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/25/16 Time: 10:00
Sample: 2013 2015
Periods included: 3
Cross-sections included: 27
Total panel (unbalanced) observations: 78
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
RISK
SIZE
DR
ROA

-0.364167
0.346475
0.027417
-0.368449
-0.499833

0.375553
0.066165
0.013467
0.117187
0.151248

-0.969682
5.236540
2.035826
-3.144106
-3.304724

0.3354
0.0000
0.0454
0.0024
0.0015
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Lampiran III
Personal Information

ADELIA RATNASARI
Gender: Female
Birth, place & date: Jakarta, 11 February 1994
Marital status: Single
Religion: Islam
Address: Komplek Marinir Blok G 1 no 5, rangkapan jaya baru, Depok
Phone Number: 081290441817
Email: adeliadelf@yahoo.com

EDUCATION

2000 - 2006
2006 - 2009
2009 - 2012
2012 - 2016

TRAINING &
COURSE

2011
2013
2013
2013
2014
2015
2015
2015
2015

Participation ASEAN UNITE 2011 Saman traditional dance
“Basic Activist Training Program” STIE Indonesia Banking School
Certification of Zahir Accounting Software
Training for Stock Simulation STIE Indonesia Banking School
“Organization Leadership Training” Rindam Jaya
Training for Basic Treasury STIE Indonesia Banking School
Training for Analisis Kredit STIE Indonesia Banking School
Training for Effective Selling Skill STIE Indonesia Banking School
Training for Trade Financing STIE Indonesia Banking School

SEMINAR &
WORKING
EXPERINACE

2013
2015

Seminar “National Banking Forum” by STIE Indonesia Banking School
Seminar “Perkembangan Profesi Akuntan Indonesia dan Strategi
Menghadapi Pasar Bebas ASEAN” by Dedi Irawan, S.E
Seminar “Peran Otak Sehat dalam Meningkatkan Intelektualitas
Kompetensi dan Integritas” by Prof. Dr. Suhartono Taat Putra
Internship at Bank of Indonesia Jawa Timur (Surabaya)
Internship at Bank BJB Bogor

2015
2015
2016

SDN Cinere 01, Depok
SMP Bina Taruna Bangsa, Depok
SMA Cakra Buana, Depok
STIE Indonesia Banking School, majoring Accounting
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ORGANIZATIONAL
EXPERIANCE

2010
2013
2013

COMMITTEE
EXPERIANCE

2009
2010
2013
2013
2013
2014
2014

Modern and Tradisional Dance of Cakra Buana Senior High School
Part of Dewan Mahasiswa STIE Indonesia Banking School
Leader of UKM Dance STIE Indonesia Banking School

Committee of “Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa” Bintara Junior High
School
Committee of “MOPD” Cakra Buana Senior High School Depok
Committee of “Business and Marketing competition 2013” STIE
Indonesia Banking School
Secretary of Stock Simulation 2013
Committee of “IBS Supercup V” STIE Indonesia Banking School
Committee of “Pekan Orientasi Mahasiswa 2014” STIE Indonesia
Banking School
Vice lead of “Basic Activist Training Program” STIE Indonesia Banking
School

The above information are true, and stated by me for all good faith.

Adelia Ratnasari.
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