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ABSTRACT
There are several factors used include size, profitability, and liquidity. The purpose
of this study is to empirically examine whether the include size, profitability, and liquidity
affect the effective tax rate in foreign exchange bank listed in Indonesia Stock Exchange.
Population taken as the object of observation amounted to 20 foreign exchange
bank listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2010-2014. Determination of the
sample was made by applying purposive sampling method and obtain a sample of 13
foreign exchange bank based on certain criteria.
The results showed that the size and profitability significant effect on the effective
tax rate. While liquidity does not significantly influence the effective tax rate. In this study,
there are still many limitations and shortcomings namely the effect of independent
variables on the dependent variable. Hence more independent variables are needed.
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1. PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan mempunyai penduduk yang
cukup besar. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah yang terletak pada
kondisi geografis yang strategis, oleh karena itu banyak perusahaan dalam maupun lua r
negri yang berasa di Indonesia. Kondisi seperti itu dapat menguntungkan pemerintah
dalam penerimaan Negara dari sektor pajak. Waluyo (2011) menyebutkan bahwa salah
satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiyaan
pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri
berupa pajak. salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan
pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki
peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan
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bisa berjalan dengan baik , semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak
fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Maka dari itu, pajak merupakan ujung tombak
pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban
kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama -sama
melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan
nasional.
2. LANDASAN TEORI
HIPOTESIS BIAYA POLITIK
(Belkaoui & Karpik, 1989) political cost hypothesis disebut juga dengan size
hypothesis. Menurut Basyaib (2007:122), ukuran perusahaan (firm size) adalah suatu
skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara,
antara lain dengan ukuran pennddapatan, total aset, dan total modal. Semakin besar
ukuran pendapatan, total aset, dan total modal akan mencerminkan keadaan perusahaan
yang semakin besar. (Handayani & Wulandari, 2014) mengatakan bahwa perusahaan
besar membayar pajak lebih besar karena lebih mendapat perhatian dari pemerintah dan
publik. Perusahaan besar akan menjadi perhatian utama pemerintah sebab perusahaan perusahaan besar memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi perekonomian. Apalagi jika
perusahaan tersebut menghasilkan output yang bersifat vital dalam masyarakat. Sehingga
akan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan -kebijakan
terkait perekonomian.
Scott (2000) menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya
politik dan perusahaan tersebut memiliki keuntungan (profitability) yang tinggi maka akan
cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya
politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik yang dimaksud disini salah satunya
adalah tarif pajak yang merupakan regulator dari pemerintah, maka dapat disimpulkan
bahwa pajak dengan keuntungan berbanding lurus bahwa perusahaan yang memiliki
keuntungan besar maka beban pajak yang di bayarkan juga tinggi.
(Daljono, 2013) berpendapat bahwa

berdasarkan pada hipotesis biaya politik,

semakin besar rasio likuiditas maka perusahaan akan semakin berhati-hati, karena
dengan meningkatnya aktiva lancar suatu perusahaan, biaya – biaya politik juga semakin
tinggi, dan manajer cenderung melakukan prosedur menurunkan laba agar biaya politis
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tersebut tidak meningkat. Dengan demikian maka perusahaan yang memiliki likuiditas
tinggi maka memiliki beban pajak yang tinggi pula karena terif pajak merupakan biaya
politik..
TEORI KEKUATAN POLITIK
Kekuasaan atau kekuatan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia
untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa
sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang
mempunyai kekuasaan atau kekuatan itu. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk
mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya meupun akibat –
akibat sesuai dengan tujuan – tujuan pemegang kekuasan sendiri (Richardson & Lanis,
2007).
Perusahaan sebagai pelaku pasar yang dapat memanfaatkan isu dan sebagai sumber
utama pemungutan pajak, menjadi dekat dengan pemerintah. Dalam hal ini terjadi siklus
dimana pengusaha menjadi financial supporter bagi pemerintah maka perusahaan
memiliki kekuatan politik dalam pemerintahan.
3. METODOLOGI PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bank Umum Swasta Nasional Devisa
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang ditentukan dengan menggunakan metode
purposive sampling. Kriteria dalam metode ini telah dijelaskan pada bab III. Berikut
disajikan tabel 4.1 yang menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini.
No

Keterangan

1

Jumlah perusahaan BUSN Devisa
Jumlah perusahaan BUSN Devisa yang belum IPO di tahun
2
2010
3 Outlier Data
Jumlah
Periode penelitian: 2010-2014
Total sampel
Sumber : data yang telah diolah penulis (2016)
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Jumlah
35
(15)
(7)
13
5
65

Data hasil Purposive sampling yang akan dilakukan, didapat 20 perusahaan
perbankan yang menjadi objek dalam penelitian ini selama periode 2010 -2014, sehingga
jumlah observasi yang digunakan sebanyak 100 observasi. Sehubungan dengan adanya
uji normalitas atas observasi yang digunakan, maka data outlier dibuat agar data
terdistribusi normal. Data outlier merupakan data yang memiliki karakteristik unik yang
terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim
baik untuk sebuah variabel atau variabel kombinasi (Ghozzali, 2011). Setelah adanya data
outlier sebanyak 35 observasi, maka jumlah observasi yang digunakan sebanyak 65
observasi dan data telah terdistribusi secara normal.
Operasional Variabel
Variabel

Definisi

Rumus

Size (X1)

Ukuran perusahaan merupakan
nilai yang menunjukkan besar
kecilnya perusahaan (Danis
Ardyansah, Zulaikha, 2014)

Menggunakan logaritma natural (Ln) dari data
total aset dalam laporan keuangan dalam juta
rupiah atau miliar rupiah.
Danis Ardyansah, Zulaikha (2014)

Proofitability
(X2)

Liquidity
(X3)

Rasio ini mengukur kemampuan
bank di dalam memperoleh laba
dan efisiensi secara keseluruhan

𝑅𝑂𝐴 =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑥100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

Menurut Drs Martono (2011 : 85)

Menurut Drs Martono (2011 : 85)

Rasio ini untuk mengetahui
kemampuan bank dalam
membayar kembali kewajiban
kepada para nasabah yang telah
menanamkan dananya dengan
kredit – kredit yang telah diberikan
kepada para debiturnya

������
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
𝐿𝐷𝑅 =
𝑥100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡
Menurut Drs Martono (2011 : 85)
Menurut Drs Martono (2011 : 85)

Menurut Drs Martono (2011 : 85)
Effective
Tax Rates
(Y)

tarif pajak efektif adalah
perbandingan antara pajak riil yang
dibayar dengan laba komersial
sebelum pajak (pretax income)

Menurut Drs Martono (2011 : 85)
𝐺𝐴𝐴𝑃 𝐸𝑇𝑅 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

(Rodriguez dan Arias, 2012)
�������������������
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METODE ANALISIS DATA
Analisis 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 Eviews7 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.
Analisis Persamaan Regresi
Persamaan penelitian regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut:
ETR = β0 + β1SIZEit + β2PROFit + β3LIQit + εit
Keterangan :
ETR

: Effective Tax Rates

β0

: Konstanta

β1, β2, β3

: Koefisien regresi

PROF

: Variabel Profitability

SIZE

: Variabel Size Perusahaan

LIQ

: Variabel Liquidity

εit

: Error term

i

: Perusahaan

t

: Waktu

Analisis Regresi Data Panel
Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data seksi silang (Winarno W.
W., 2011).

Pengaruh Size,..., Amanda Nur Putri, Ak.-IBS, 2016

1. UJI CHOW
Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan keputusan atas
hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik log likelihood
ratio (uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan (Widarjono, 2009) :
Ho = Menggunakan model Common Effect
Ha = Menggunakan model Fixed Effect
Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai Effective Tax Rates pada cross
section Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai Effective Tax Rates pada
cross section Chi Square < 0,05.Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa Ho ditolak
maka model fixed effect lebih baik dari pada common effect.
2. UJI HAUSMAN
Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui
perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu
diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis yang
digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah:
Ho = Menggunakan model Random Effect
Ha = Menggunakan model Fixed Effect
Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai Effective Tax Rates pada
Cross Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai Effective Tax Rates
pada Cross Section Random < 0,05.Maka dapat diambil kesimpulan, jika Ho
ditolak maka model fixed effect lebih baik daripada random effect, begitu juga
sebaliknya.
UJI ASUMSI KLASIK
1. UJI HETEROSKEDASTISITAS
Uji heteroskesdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain (Ghozali, 2013;139). Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke
pengamatan yang

lain tetap, maka tidak terjadi heteroskesdastisitas. Uji

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji grafik plot dan uji statistik.
2. UJI MULTIKOLINIERITAS
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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).
3. 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).
4. 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).
5. UJI DETERMINASI
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 dependen.

Adjusted

R2

menyatakan proporsi atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang
dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011: 4.8)
6. UJI T
Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabelvariabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 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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4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
ANALISIS DESKRIPTIF
Hasil data statistik deskriptif dari variabel yang digunakan dalam penelitian
ini disajikan sebagai berikut :
TABEL 1 Hasil Deskriptif Statistik
ETR
0.251977
0.256317
0.269935
0.199789
0.015458
-2.362706
8.142942

SIZE
30.99321
30.43030
36.24792
28.08231
1.638002
0.570079
3.007142

PROF
0.023501
0.020700
0.051400
0.010600
0.009069
0.989283
3.940435

LIQ
0.863488
0.850000
1.410000
0.552000
0.134626
1.769037
9.568709

Jarque-Bera
Probability
Sum
Sum Sq. Dev.

132.1108
0.000000
16.37851
0.015292

3.520858
0.171971
2014.559
171.7153

12.99767
0.001505
1.527536
0.005264

150.7618
0.000000
56.12670
1.159938

ObseSrvations

65

65

65

65

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

UJI CHOW
Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan fixed effect. Hasil dari Uji
Chow disajikan dalam tabel 4.4 sebegai berikut :
Tabel 2 Hasil Uji Chow
Effects Test
Statistic
Cross – Section F
9.970386
Cross – Section Chi-square
80.338272
Sumber : Hasil Olahan Data (2016)

d.f
(12,49)
12

Prob.
0.0000
0.0000

Berdasarkan tabel 2 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi – Square
hasil persamaan model regresi dengan fixed effect adalah 0.0000. Nilai tersebut
lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil
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regresi model dalam menggunakan fixed effect dan dapat dilanjutkan ke Uji
hausman
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 3
berikut
Tabel 3 Hasil Uji Hausman
Test Summary

Chi – Sq. Statistic

Chi-Sq d.f

Prob

Cross – Section Random

37.843299

3

0.0000

Sumber : Hasil Olahan Data (2016)
Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui nilai probabilitas chi-square hasil
uji hausman pada hasil diatas dengan random effect lebih kecil dari tingkat
signifikansi 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi model dalam
penelitian ini menggunakan model fixed effect.
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 Hasil Uji Multikolinieritas
SIZE
PROF
SIZE_FIRM
1.000000
ROA
-0.003018
1.000000
LDR
-0.232258
0.352045
Sumber : Hasil Olahan Data (2016)

LIQ

1.000000
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Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien
korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka dapat disimpulkan
bahwa antar variabel independen tidak ada unsur multikoleniaritas. Hasil yang
didapat dari correlation matrix di atas menunjukkan korelasi antar variabel kurang
dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikoleniaritas di dalam penelitian ini.
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 1 berikut ini:
Gambar 1 Grafik Histogram
10

Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2014
Observations 65

8

6

4

2

0
-0.005

0.000

0.005

0.010

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-3.20e-19
-0.000542
0.009639
-0.007239
0.003687
0.134018
2.692243

Jarque-Bera
Probability

0.451093
0.798080

Sumber : Hasil Olahan Data (2016)
Berdasarkan gambar 1 di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah
terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probability JarqueBera yang lebih besar dari 5% yaitu 0.798080. Dengan hasil ini maka dapat
disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal yang berarti menerima H 0 dan
menolak Ha.
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Uji Autokorelasi
Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode
sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Penelitian ini
menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk mendeteksi adanya
autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila
nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54 - 2.46. Hasil pengujian autokorelasi pada
hasil regresi persamaan menunjukkan tidak ditemukan adanya masalah
autokorelasi.
Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi
Durbin-Watson Statistic
DW-stat

1.665690

Sumber : Hasil Olahan Data (2016)
Uji Heteroskedastisitas
Uji

heteroskedastisitas

digunakan

untuk

menguji

apabila

muncul

kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian
yang konstan dari suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas
dilakukan dengan menggunakan Uji Park.
Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variable
Coefficient
Size_Firm
3.1406
ROA
-0.001055
LDR
2..0105
C
7.6405
Sumber : Hasil Olahan Data (2016)

T – Statistic
0.578106
-1.916436
0.701188
-0.468512

Prob.
0.5658
0.0612
0.4865
0.6415

Hasil Uji Park pada tabel 6 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.
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Analisis Regresi Data Panel
Setelah dilakukan regresi dengan OLS menggunakan model fixed effect pada
persamaan dan model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. Analisis hasil dari
model regresi persamaan menggunakan data sebagai berikut:
Tabel 7 Hasil Regresi Persamaan
Variabel
Independen
SIZE_FIRM
ROA
LDR
C
R-squared

Coefficient

t-Statistic

-0.002507
-0.265104
0.011917
0.325623

-2.012135
-2.097244
1.811982
8.697286
Adjusted Rsquared
DurbinWatson stat

0.943100

F-statistic
54.14420
Prob(Fstatistic)
0.000000
Keterangan:
Dependent Variable : ETR
Sumber : Hasil Olahan Data (2016)

Prob.
0.0497
0.0412
0.0761
0.0000
0.925682
1.665690

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data
panel sebagai berikut:
ETR = 0.3256 - 0.0025 * SIZE_FIRM - 0.2651 * ROA + 0.0119 * LDR + Ɛit

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 4.8, koefisien determinasi
dari persamaan penelitian ini (Adjusted R-Squared) adalah sebesar 0,925682 atau
92,5682%
Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE), profitabilitas
(PROF), dan likuiditas (LIQ) mampu menjelaskan pengaruh kepada effective tax
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rates (ETR) hanya sebesar 92,5682%. Sisanya yaitu sebesar 7,4318% dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. Variabel lainnya
dapat berupa leverage, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan.
Uji t (Uji Parsial)
1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap effective tax rates (ETR). Berdasarkan hasil regresi persamaan pada
tabel 4.8, ditemukan nilai probabilitas ukuran perusahan (SIZE) sebesar 0.0497
atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variabel ukuran
perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai -002507. Hal tersebut menunjukkan bahwa
ukuran perusahaan

berpengaruh negatif signifikan terhadap effective tax rates

(ETR). sehingga bisa dinyatakan bahwa pada penelitian ini Ha diterima.
2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: profitabilitas berpengaruh terhadap
effective tax rates (ETR). Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.8 di
atas, ditemukan nilai probabilitas (PROF) sebesar 0.0412 atau lebih kecil dari nilai
signifikansi

5%, dan koefisien

regresi dari variabel profitabilitas

(PROF)

menunjukkan nilai -0,265104. Hal tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas
berpengaruh negatif signifikan terhadap effective tax rates (ETR), sehingga bisa
dinyatakan bahwa pada penelitian ini Ha diterima.
3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: likuiditas tidak berpengaruh signifikan
terhadap effective tax rates (ETR). Berdasarkan hasil regresi persamaan pada
tabel 4.8 di atas, ditemukan nilai probabilitas likuiditas (LIQ) sebesar 0.0761 atau
lebih besar dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variabel likuiditas
(LIQ) menunjukkan nilai 0.011917. Hal tersebut menunjukkan bahwa likuiditas
(LIQ) berpengaruh tidak signifikan terhadap effective tax rates (ETR), sehingga
bisa dinyatakan bahwa pada penelitian ini Ha ditolak.
Analisis Hasil
1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap effective tax rates (ETR)
Pengaruh ukuran perusahaan terhadap effective tax rates (ETR) menunjukan
hasil berpengaruh negatif dan signifikan menunjukkan bahwa semakin rendah
ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi effective tax rates (ETR), begitu
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juga sebaliknya yaitu jika semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin
rendah effective tax rates (ETR).
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan yang diproksikan
sebagai total aset bank berpengaruh berbanding terbalik dengan tarif pajak efektif
atau effective tax rates (ETR) dikarenakan menurut political power teory bahwa
perusahaan yang lebih besar mempunyai sumber daya substansial yang tersedia
untuk mereka memanipulasi proses politik yang dapat memberikan keuntungan
bagi mereka, termasuk melakukan perencanaan pajak dan mengatur aktivitasnya
untuk mencapai penghematan pajak yang optimal, sehingga perusahaan atau
perbankan yang berukuran lebih besar mempunyai tarif pajak efektif yang lebih
rendah (Richardson & Lanis, 2007) dan menurut Limpaphayom dan Kim (1998)
yang menguji hubungan ukuran perusahaan dengan ETR pada perusahaan perusahaan

di

beberapa negara berkembang dan hasil pengujiannya

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berhubungan negatif dengan ETR. Pada
kasus di Indonesia bank yang mempunya aset yang besar seperti contoh yaitu
bank BCA dapat melakukan

penghematan pajak sebesar Rp 375 miliar pada

tahun 2015. (Kompas, 17 Maret 2016, 20:45)
Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian (Richardson & Lanis, 2007)
dan (Derasid & Zhang, 2003) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap effective tax rates (ETR). Namun
berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kraft, 2014) dan (mike
campbell, 2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap effective tax rates (ETR) serta (Ardyansah, 2014) yang
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap effective
tax rates (ETR), berbeda dengan hasil penelitian ini.
2. Pengaruh profitabilitas terhadap effective tax rates (ETR)
Pengaruh profitabiltas terhadap effective tax rates (ETR) menunjukan hasil
negatif dan signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin rendah
profitabilitas atau keuntungan maka akan semakin tinggi effective tax rates (ETR),
begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin
rendah effective tax rates (ETR).

Pengaruh Size,..., Amanda Nur Putri, Ak.-IBS, 2016

Profitabilitas yang diwakili dengan perhitungan return on asset (ROA) memiliki
pengaruh negatif, menurut political power teory bank yang memiliki keuntungan
yang besar maka akan menjadi sorotan bagi pemerintah karena keuntungan yang
besar maka dari itu dapat melakukan lobi – lobi kepada pemerintahan sehingga
beban pajak menjadi lebih rendah. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh pendapatan
yang seharusnya tidak dimasukan sebagai objek pajak tetapi dalam laporan
keuangan komersial diakui sebagai pendapatan, contohnya adalah pendapatan
deviden dengan tingkat kepemilikan 25%. Sedangkan jika bank yang memiliki
keuntungan yang rendah maka akan menghasilkan beban pajak yang ringgi, hal ini
dapat dipengaruhi karena bank dapat melakukan penjualan saham dalam divisi
treasury dan melakukan jual – beli valuta asing, dalam transaksi tersbut bank akan
mengalami keuntungan maupun kerugian, jika bank mengalami kerugian maka
pendapatan dalam laporan keuangan komersial bank akan berkurang tetapi dalam
laporan fiskal transaksi tersebut dikenakan pajak sehingga beban pajak akan
meningkat.
Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitin (Kraft, 2014) dan (Derasid &
Zhang, 2003)

yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap effective tax rates (ETR) namun berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan oleh (Ardnoldus, 2011) yang menyatakan bahwa profitabilitas
berpengaruh positif effective tax rates (ETR), serta (Ardyansah, 2014) dan
(Fikriyah, 2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh
signifikan effective tax rates (ETR).
3. Pengaruh likuiditas terhadap effective tax rates (ETR)
Pengaruh likuiditas terhadap effective tax rates (ETR) menunjukan hasil tidak
berpengaruh signifikan. Hal menunjukkan bahwa semakin tinggi likuiditas

maka

akan semakin tinggi effective tax rates (ETR), begitu juga sebaliknya yaitu jika
semakin banyak rendah likuiditas maka akan semakin rendah effective tax rates
(ETR).
Hasil penelitian ini membuktikan likuiditas berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap tarif pajak efektif yang harus dibayarkan oleh bank. Likuiditas
dalam penelitian ini diwakili dengan perhitungan LDR yang dirumuskan sebagai
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total pinjaman dibagi degan total deposit yang didapatkan oleh bank. Total
pinjaman bank merupakan

kredit yang diberikan oleh bank sedangkan total

deposit bank yaitu dana pihak ketiga, jika LDR kecil maka dana pihak ketiga yang
didapatkan lebih besar daripada kredit yang telah diberikan oleh bank maka bank
lebih besar mengeluarkan bunga untuk dana pihak ketiga dan mendapatkan bunga
yang kecil dari kredit, sedangkan jika LDR besar maka kredit yang diberikan yang
lebih besar daripada dana pihak ketiga maka bank lebih besar mendapatkan
bunga dari kredit dan sedikit untuk mengeluarkan bunga dana pihak ketiga. Hasil
pada penelitian ini yang tidak berpengaruh signifikan antara likuiditas terhadap
effective tax rates pada perbankan dapat disebabkan karena tingkat likuiditas pada
perbankan relatif sama dikarenakan likuiditas bank memiliki batas bawah dan
batas atas yang di atur oleh Bank Indonesia yaitu 89% < LDR < 115% artinya
minimum LDR adalah 89% dan maksimum LDR adalah 115% (Taswan, 2006).
Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian (Valentinus, 2013),
(Fikriyah, 2013), dan (Sapromo, 2012) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa
likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap agretivitas pajak yang diproksikan
dengan effective tax rates (ETR) berbeda dengan penelitian (Chandra, 2015)
berpendapat bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap tax avoidance yang
diproksikan sebagai effective tax rates (ETR).
5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian yang dibahas pada bab
sebelumnya adalah :
1. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap effective tax rates
(ETR), semakin tinggi ukuran perusahaan maka tarif pajak efektif akan semakin
menurun dikarenakan perusahaan perusahaan yang lebih besar mempunyai
sumber daya profesional yang tersedia untuk melaukan tax planning.
2. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap effective tax rates (ETR),
semakin tinggi keuntungan perusahaan maka tarif pajak efektif akan semakin
menurun. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh pendapatan yang seharusnya tidak
dimasukan sebagai objek pajak tetapi dalam laporan keuangan komersial diakui
sebagai pendapatan, contohnya adalah pendapatan deviden dengan ting kat
kepemilikan > 25%. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap effective tax
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rates (ETR), semakin tinggi ukuran perusahaan maka tarif pajak efektif akan
semakin meningkat. Dikarenakan aktiva lancar perusahan tidak mempengaruhi
perusahaan untuk menilai beban pajak perusahan tersebut.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan dalam
penelitian ini adalah :
1.

Dalam penelitian ini hanya mengambil sampel dari BUSN Devisa, karena Bank

Umum memiliki aset, liabilitas dan ekuitas yang berbeda dan memiliki perbedaan
yang cukup ekstrim, sehingga tidak mencerminkan tariff pajak efektif secara
signifikan.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya likuiditas, profitabilitas, dan
ukuran perusahaan.
3. Jumlah Sampel dalam penelitian ini hanya 20 bank dikarenakan ada beberapa BUSN
Devisa yang belum terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.
5.3 Saran
Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang
diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah :
1. 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.
2. Diharapkan dapat menambah jumlah sampel dalam penelitian selanjutnya, sehingga
akan lebih valid dalam hasil yang diperoleh.
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