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ABSTRACT 

This study aims to examine the factors that affect the company’s effective 
tax rate. 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. 

Keywords: Effective Tax Rate, Size, Profitability, Liquidity, Foreign Exchange 
Bank 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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 luar 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 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 
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Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 

perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Negara 

 

 

Data di atas merupakan data yang menunjukkan bahwa pendapatan 

Negara yang berasal dari penerimaan pajak mengalami kenaikan dari 

tahun ke tahun. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 

berbunyi 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 untuk 

kemakmuran rakyat. Tetapi, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang 

dapat mengurangi laba bersih, maka dari itu sebagian besar perusahaan 

2010 2011 2012 2013 2014

Penerimaan Pajak Negara 723 307 873 874 980 518 1 148 365 1 310 219

  0

 500 000

1 000 000

1 500 000

Penerimaan Pajak Negara

  
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, Data dioleh oleh peneliti 
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tidak ada yang sukarela untuk membayar pajak dikarenakan membayar 

pajak yang sifatnya memaksa perusahaan apabila tidak membayar akan 

terkena sanksi yang dapat merugikan perusahaan. Untuk mendorong 

pengusaha melakukuan usaha yang lebih maju lagi. 

Pemerintah memberikan insentif penurunan tarif pajak badan pada 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan 

pajak. Masalah yang sering muncul pada pajak perusahaan adalah 

perdebatan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif 

adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba 

komersial sebelum pajak (Richardson & Lanis, 2007). Keberadaan nilai 

effective tax rate (ETR) merupakan bentuk perhitungan nilai tarif ideal 

pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan, keberadaan dari effective 

tax rate (ETR) menjadi suatu perhatian yang khusus pada berbagai 

penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif 

pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Liansheng et al., 2007). Tarif 

pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai 

proporsi dari pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku 

menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena 

pajak.  

Upaya mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan 

dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti perencanaan pajak 
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(tax planning), penghindaraan pajak (tax avoidance) dan penggelapan 

pajak (tax evasion). Berbagai kebijakan dapat diambil oleh perusahaan 

guna menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat 

menurunkan besaran pajak efektif. Pengukuran perencanaan pajak yang 

efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (effective 

tax rate/ETR). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Karayan dan 

Swenson (2007), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah 

perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk 

membayar pajak yaitu: ukuran perusahaan (size), keuntungan atau laba 

(profitability), hutang (leverage) dan liquidity merupakan variabel yang 

paling banyak digunakan untuk meneliti beban pajak perusahaan yang 

diproksikan dengan Effective Tax Rates (ETR) (Rodriguez dan Arias, 

2012). 
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Tabel 1.2 Aset Bank Umum Berdasarkan Kelompok Bank 

 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Data diolah oleh Peneliti 
 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Bank memiliki aset yang 

berbeda – beda karena oleh itu peneliti memilih size perusahaan sebagai 

salah satu variabel independen dalam penelitian ini. Jika suatu bank atau 

perusahaan memiliki ukuran perusahaan yang besar menyebabkan mereka 

menjadi korban transfer kekayaan dan peraturan pemerintah (Richardson 

& Lanis, 2007). Limpaphayom dan Kim (1998) berpendapat bahwa 

perusahaan – perusahaan besar akan membayar pajak yang lebih karena 

perusahaan telah berpengalaman dengan pemerintahan dan pengawasan 

publik, sehingga kemungkinan perusahaan tersebut mengelak dari 

tanggung jawab pajak menjadi lebih kecil. Limpaphayom dan Kim (1998) 

menyebutkan bahwa perusahaan yang lebih besar memilliki ETR yang 

lebih besar pula. Penelitian ini pernah dilakukan oleh beberapa peneliti 

 -

 500,000

 1,000,000
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Bank
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dengan variabel independen yang sama yaitu size firm dan effective tax 

rates (etr) oleh (Ardyansah, 2014) yang berpendapat bahwa size memiliki 

hasil yang tidak signifikan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

(Hashemi Rodhian Hanum, 2013) size menghasilkan hasil yang signifikan 

dan penelitian yang dilakukan oleh (Richardson & Lanis, 2007) 

menunjukkan hasil bahwa size memiliki hasil yang pengaruh negative. 

Menurut (Kraft, 2014) size  memiliki pengaruh positif terhadap ETR. 

 Variabel independen yang kedua adalah profitability. (Fernandez-

Rodriguez & Martinez-Arias, 2012) menyebutkan bahwa hubungan antara 

profitabilitas dan effective tax rates bersifat langsung dan signifikan. 

Tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang 

dibayarkan, sehingga perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan 

yang tinggi cenderung memiliki tax burden yang tinggi. Perusahaan yang 

memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus 

mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang 

diperoleh. Penelitian oleh (Ardyansah, 2014) yang berpendapat bahwa 

profitability memiliki hasil yang tidak signifikan sedangkan penelitian 

oleh (Ardnoldus, 2011) memiliki hasil bahwa profitability berpengaruh 

positif dan penelitian (Kraft, 2014) mempunyai hasil profitability 

berpengaruh signifikan negative terhadap ETR dan (fikriyah, 2014) 

berpendapat bahwa profitabiltas tidak memiliki hubungan dengan pajak 

agresivitas. 
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Variabel independen yang ketiga adalah liquidity. Perusahaan 

dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek. Hal ini menunjukkan 

keuangan perusahaan dalam kondisi yang sehat dan tidak memiliki 

masalah mengenai arus kas sehingga mampu menanggung biaya-biaya 

yang muncul seperti pajak. Menurut (Siahaan 2005 dalam Krisnata 2012) 

memberikan bukti bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas 

kemungkinan tidak akan membayar pajak secara benar dan cenderung 

melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan 

untuk mempertahankan arus kasnya. Oleh karena itu, perusahaan yang 

memiliki likuiditas rendah akan cenderung memiliki tingkat effective tax 

rates perusahaan yang rendah, sedangkan perusahaan dengan likuiditas 

tinggi akan memiliki effective tax rates yang tinggi. Menurut (Alaysius, 

2015) liquidity tidak memiliki pengaruh terhadap agretivitas pajak 

sedangkan penelitian (fikriyah, 2014) dan (sapromo, 2012) memiliki hasil 

likuiditas tidak memiliki hubungan dan penelitian selanjutnya oleh 

(Chandra, 2015) berpendapat bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap 

tax avoidance yang diproksikan dengan ETR. 

Penelitian ini menggunakan objek yaitu bank. Pemilihan objek 

tersebut disebabkan karena bank merupakan usaha yang memiliki asset 

dan pendapatan yang cukup besar, bank mendapatkan pendapatan 

terbesarnya dari bunga tetapi bank juga memiliki hutang yang cukup besar 

untuk mengelola cash flow dari bank tersebut sedangkan hutang – hutang 
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bank tersebut dibebani oleh bunga yang dikategorikan sebagai bunga 

pengeluaran. Bank yang dipilih unuk objek adalah bank devisa karena 

bank umum swasta nasional devisa memiliki total asset, hutang, dan 

pendapatan yang besar dibanding kelompok perbankan lainnya (Statistik 

Perbankan Indonesia- Vol 9  No.7). Bank BCA dan Bank Danamon 

merupakan salah satu bank yang termasuk Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa, bank tersebut pernah mengajukan keberatan membayar pajak 

sebesar Rp 5,7 triliun dan Rp 17 triliun tetapi keberatan pajak tersebut 

ditolak oleh direktorat jenderal pajak setelah kasus itu diproses ternyata 

BCA tidak membayar pajak yang merugikan negara hingga Rp 375 miliar 

rupiah (www.kompasiana.com, 17 Maret 2016, 21:45). 

Tema mengenai tarif pajak efektif (ETR) dipilih karena saat ini 

banyak perusahan memperdebatkan ataupun mempertanyakan mengenai 

tarif pajak dan faktor-faktor yang mendorong besar atau kecilnya tarif 

pajak yang akan dikenakan oleh perusahaan tersebut maka dari itu peneliti 

mengambil penelitian yang akan melihat effective tax rates (ETR) sebagai 

variabel dependennya. Penelitian ini merupakan gabungan dari dua jurnal 

acuan yang diteliti oleh (Adriansyah, 2014) dengan judul pengaruh size, 

leverage, profitability, capital intensity ratio, dan komisaris independen 

terhadap effective tax rates (ETR) dan (Krisnata, 2012) dengan judul 

pengaruh likuiditas, leverage, komisaris independen dan manajemen laba 

terhadap agretivitas pajak perusahaan yang diproksikan dengan effective 

tax rates (ETR).     
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Dari latar belakang dan ketidak konsistenan hasil dari penelitian 

terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“PENGARUH SIZE FIRM, LIQUIDITY DAN PROFITABILITAS 

TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (ETR) PADA BANK UMUM 

SWASTA NASIONAL  DEVISA 2010 – 2014”. 

1.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan pembatasan 

masalah agar pembahasan tidak terlalu luas. Pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil objek bank umum 

swasta nasional  devisa dengan total bank sebanyak 31 bank. 

pengambilan objek bank umum swasta nasional devisa dikarenakan 

sesuai dengan statistik perbankan indonesia yang menyatakan bahwa 

bank umum swasta nasional devisa memiliki modal tertinggi dibanding 

perbankan lainnya. 

2. Pada penelitian ini variabel yang digunakan hanya size, profitabiliy, 

dan liquidity. Pemilihan variabel didasarkan karena size merupakan 

pondasi utama bank dalam mengukur aset dari bank tersebut,  

profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur keuntungan yang telah 

didapat oleh bank sedangkan liquidity merupakan rasio untuk 

mengukur tingginya kemampuan bank untuk membayar kewajiban 

jangka pendeknya. Ketiga variabel tersebut sangat melekat dengan 

Effective Tax Rate. 
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3. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 

perbankan pada periode tahun 2011-2014. Penggunaan data sekunder 

dikarenakan laporan tersebut telah dipublikasikan yang dapat 

dipertangung jawabkan oleh pihak bank. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Size  berpengaruh terhadap Effective Tax Rate pada bank 

devisa? 

2. Apakah Profitability berpengaruh terhadap Effective Tax Rate pada 

bank devisa? 

3. Apakah Liquidity  berpengaruh terhadap Effective Tax Rate pada bank 

devisa? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar Size berpengaruh terhadap Effective 

Tax Rate pada Bank Devisa. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar Profitability berpengaruh terhadap 

Effective Tax Rate pada Bank Devisa. 
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3. Untuk mengetahui seberapa besar Liquidity  berpengaruh terhadap 

Effective Tax Rate pada Bank Devisa 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi kepada beberapa pihak, diantaranya: 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan 

antara teori-teori yang telah diperoleh di perkuliahan dengan kenyataan 

yang sebenarnya terjadi pada bank devisa dan untuk menambah 

wawasan ilmu pengetahuan penulis mengenai dunia perpajakan. 

b. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan ilmu 

pengetahuan serta pemahaman yang bermanfaat untuk mahasiswa, staf 

pengajar, dan pihak-pihak lain di bidang akuntansi dan perpajakan. 

c. Bagi Perbankan 

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan berupa pemikiran 

mengenai bidang perpajakan dalam menetapkan kebijakan – kebijakan  

yang berkaitan dengan kebijakan penetapan tarif pajak.  

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadikan salah satu referensi atau bahan 

perbandingan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

effective tax rate. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mudah dalam memahami penelitian ini, maka 

penelitian disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II: TINJAUAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang akan digunakan pada penelitian ini 

mencakup teori biaya politik,  gambaran umum bank dan pajak 

yang menggunakan tarif ETR yang terdiri dari macam – macam 

dan jenis pajak, unsur – unsur terkenanya pajak. 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi objek penelitian, yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi tariff pajak yang ditanggung pada bank devisa 

dan teori dari hipotesis penelitian berupa uji – uji yang akan 

digunakan pada penelitian. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian sample, pengujian sample dengan 

pembahasan berdasarkan data yang telah diperoleh untuk 
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mengetahui faktor mana yang sangat berpengaruh dalam effective 

tax rate. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan, 

keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.Tinjauan Pustaka 

2.1.1.Teori Positif 

Perkembangan teori akuntansi positif tidak dapat dilepaskan dari 

ketidakpuasan praktisi terhadap teori normatif (Watt dan Zimmerman, 1986). 

Selanjutnya dinyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori 

akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan 

dasar teoritis yang kuat. Terdapat tiga alasan mendasar terjadinya pergeseran 

pendekatan normatif ke positif yaitu (Watt dan Zimmerman, 1986):  

1. Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, 

karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat 

diuji keabsahannya secara empiris. 

 2. Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor 

secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas.  

3. Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya 

alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini 

mengingat bahwa dalam sistem perekonomian yang mendasarkan pada 

mekanisme pasar, informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi 

masyarakat dalam mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien. Watts 
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dan Zimmerman (1986) merumuskan tiga hipotesis dalam teori akuntansi 

positif, yaitu:  

1. Hipotesis rencana bonus (Bonus Plan Hypothesis) 

Dalam keadaan ceteris paribus para manajer perusahaan dengan rencana 

bonus akan lebih memungkinkan untuk memilih prosedur akuntansi yang 

dapat menggantikan pelaporan laba untuk periode mendatang ke periode 

sekarang atau dikenal dengan income smoothing. Dengan hipotesis tersebut 

apabila manajer dalam sistem penggajiannya sangat tergantung pada bonus 

akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan 

gajinya. 

 2. Hipotesis perjanjian hutang (Debt Covenant Hypothesis) 

Dalam keadaan ceteris paribus manajer perusahaan yang mempunyai ratio 

leverage (debt/equity) yang besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi 

yang dapat menggantikan pelaporan laba untuk periode mendatang ke periode 

sekarang. Dengan memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan 

pengakuan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang maka 

perusahaan akan mempunyai leverage ratio yang kecil. Seperti diketahui 

bahwa banyak perjanjian hutang mensyaratkan peminjam untuk mematuhi 

atau mempertahankan rasio hutang atas modal, modal kerja, ekuitas pemegang 

saham, dan sebagainya selama masa perjanjian. Jika perjanjian tersebut 

dilanggar perjanjian hutang mungkin memberikan penalti, seperti kendala 

dalam pinjaman tambahan. 
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3. Hipotesis biaya politik (Political Cost Hypothesis) 

Dalam keadaan ceteris paribus semakin besar biaya politik perusahaan, 

semakin mungkin manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang 

menangguhkan pelaporan laba periode sekarang ke periode mendatang. 

Hipotesis ini berdasarkan 3 asumsi bahwa perusahaan dengan biaya politik 

yang besar lebih sensitif dalam hubungannya untuk mentransfer kemakmuran 

yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang biaya 

politiknya kecil. Dengan kata lain perusahaan besar cenderung lebih suka 

menurunkan atau mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan perusahaan 

kecil. 

Tiga hipotesis tersebut menunjukkan bahwa teori akuntansi positif 

mengakui adanya 3 hubungan keagenan, yaitu (1) antara manajemen dengan 

pemilik, (2) antara manajemen dengan kreditur, (3) antara manajemen dengan 

pemerintah (Chariri dan Ghozali, 2003). Hipotesis teori akuntansi positif yang 

digunakan adalah hipotesis biaya politis 

2.1.1.1.Hipotesis Biaya Politik (Politic Cost Hypothesis) 

(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 & 
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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 tersebut tidak meningkat. Dengan 

demikian maka perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi maka memiliki 

beban pajak yang tinggi pula karena terif pajak merupakan biaya politik.. 
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2.1.2.Teori Kekuatan Politik (Power Theory Politics) 

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. 

Tarif pajak efektif atau effective tax rates (ETR) berbanding terbalik 

dengan beban pajak 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) 

 Menurut political power teory bank yang memiliki keuntungan yang besar 

maka akan menjadi sorotan bagi pemerintah karena keuntungan yang besar 
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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 dan begitu juga 

sebaliknya. 

2.1.3.Definisi Bank 

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 : 

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. 

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup masyarakat banyak. 

Menurut Kasmir (2013) bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang 

keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah 

keuangan. 

Sesuai website resmi Bank Indonesia dinyatakan bahwa “Bank merupakan 

lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu 

melancarkan sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah 

lembaga yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu 

kebijakan moneter” (www.bi.go.id). 
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2.1.4.Bank Devisa 

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi 

keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan (Kasmir, 2010). 

Bank devisa merupakan bank intermediasi antar negara yang 

melakukan transfer, ekspor dan impor, dan penjualan valuta asing. Tidak 

seluruh bank dapat dikategorikan sebagai bank devisa, hanya bank-bank yang 

telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank indonesia saja 

yang dapat dikatagorikan dalam bank devisa. Syarat untuk menjadi bank devisa 

ditentukan oleh Bank Indonesia, yakni: 

1. CAR minimum dalam bulan terakhir 8%; 

2. Tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut 

tergolong sehat; 

3. Modal disetor minimal Rp. 150 miliar; 

4. Bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan 

sebagai Bank Umum Devisa meliputi: organisasi, sumber daya 

manusia, pedoman operasional kegiatan devisa. 

Aktifitas bank devisa: 

1. Melakukan pengiriman uang (transfer) antar negara; 

2. Sebagai perantara antara importir dan eksportir dalam penyelesaian 

tagihan pembayaran; 

3. Tempat jual beli valuta asing 
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2.2. Perpajakan  

2.2.1.Definisi Pajak 

 Pajak merupakan suatu pendapatan bagi Negara dan pengeluaran bagi 

wajib pajak baik perorangan ataupun badan.  Pajak dari bahasa Latin taxo; 

"rate" adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga 

dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut 

Charles E.McLure (2015), pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang 

dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau 

institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai 

berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma 

hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai 

kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau 

perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak 

terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsungdan dapat dibayarkan 

dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Lembaga Pemerintah yang 

mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah 

naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

  Dalam Undang – Undang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan No. 16 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang – Undang 

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan No. 28 Tahun 2007,  tentang 

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan mendefinisikan pajak sebagai berikut: 
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  "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak 

mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'' 

 Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang 

dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah:   

 Menurut (Prof. Dr. P. J. A. Adriani 1991:2), pajak adalah iuran masyarakat 

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturanperaturan umum (undang-undang) dengan tidak 

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara 

untuk menyelenggarakan pemerintahan.  

 Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Prof. Dr. H. 

Rochmat Soemitro SH (1998) merupakan suatu perikatan yang timbul karena 

adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara 

untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara 

mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan 

untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini 

memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang 

sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul 

pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. 

2.2.2. Laporan Keuangan Fiskal 
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Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai 

peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. 

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan 

penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba 

menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan fiscal menurut akuntansi umum 

menggunakan peraturan perpajakan, laporan keuangan disusun berdasarkan 

Undang-undang dan Peraturan Perpajakan lain. Perbedaan penggunaan standar 

atau prinsip dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan – terutama laporan rugi 

laba yang mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi suatu entitas (Wajib 

Pajak) antara laba rugi komersil dan laba rugi fiskal, yang akan berakibat 

adanya perbedaan perbedaan beban pajak komersial dan beban pajak seharusnya 

dibayar ke Negara. 

Pendekatan penyusunan laporan keuangan fiscal sebagai solusi antara ketentuan 

akuntansi dan pajak yaitu : 

1.    Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi, Dalam 

pendekatan ini laporan keuangan fiscal murni disusun atas dasar perpajakan. 

Dengan demikian dalam melakukan pembukuan perusahaan menyusun laporan 

harus menurut ketentuan perpajakan dan menurut praktek pembukuan. 

2.    Ketentuan pajakuntuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan standar 

indepensi dari prinsip akuntansi, dalam pendekatan ini perusahaan bebas untuk 

menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsif dan metode akuntansi. 
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3.    Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi, pendekatan ini 

laporan keuangan atas dasar standar akuntansi. Tetapi preferensi di berikan 

kepada ketentuan pajak apabila tidak sesuai dan sejalan dengan standar 

akuntansi. 

2.2.3. Rekonsiliasi Fiskal 

Menurut Wibowo (2012), menyatakan bahwa penyebab dari perbedaan 

akuntansi pajak dengan akuntansi komersial adalah koreksi fiskal. Laporan 

keuangan fiskal dapat disusun dengan proses penyesuaian atau rekonsiliasi 

ketentuan-ketentuan perpajakan terhadap laporan keuangan komersial Achmad 

Tjahjono dan M. Fakhri (2000 : 567), bahwa untuk menyusun rekonsiliasi antara 

laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal, penyusunannya 

dapat dilakukan sebagai berikut:  

1. Wajib Pajak tetap menyelenggarakan proses akuntansi komersial.  

2. Menyelenggarakan pencatatan tambahan untuk menghitung laba usaha kena 

pajak. 

 3. Melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian atas 

laba usaha karena menurut akuntansi komersial dalam rangka menghitung 

besarnya laba usaha kena pajak 

2.2.4. Pajak Penghasilan (PPh) 

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia 

dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat 

adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini 
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sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan. 

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah 

Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala 

pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 

Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang 

berhubungan dengan pajak derah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan 

Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawahi oleh 

Pemerintah Daerah setempat. 

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: 

1. Pajak Penghasilan (PPh) 

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun Pajak. Yang 

dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan 

usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. 
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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. Berikut adalah perubahannya. 

Tabel 2.1 Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 

Tarif UU Nomor 17 Tahun 2000 Tarif UU Nomor 36 Tahun 2008 

Lapisan PKP Tarif Lapisan PKP Tarif 

s.d Rp 50.000.000 10% 

Berapapun Nilai 

PKP 

28% (2009) 

25% (2010 dst) 

Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 

100.000.000 
15% 

Diatas Rp 100.000.000 30% 

Sumber : Data diolah oleh peneliti 

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 
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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). 

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. 
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2.2.5.Pajak Penghasilan Pasal 24 

PPh Pasal 24 merupakan pajak luar negeri yang dibayar di luar negeri 

yang dapat dikreditkan di Indonesia. Pajak yang terutang bagi Wajib Pajak Dalam 

negeri terutang yang meliputi seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang 

diterima atau diperoleh dari luar negeri (world wide income). Atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, bisa jadi telah dikenai pajak di 

negara sumber. Dengan demikian atas penghasilan yang sama mengalami dua kali 

pemajakan, yaitu di negara sumber dan di Indonesia. Untuk menghindarkan beban 

pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh di luar negeri, pajak yang dibayar atau terutang di luar 

negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak 

yang sama. Namun demikian besarnya kredit pajak tersebut adalah sebesar pajak 

penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi 

penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang‐Undang Pajak 

Penghasilan. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang 

dibayar atau terutang diluar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang 

terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Hal ini dikenal dengan metode kredit 

terbatas (ordinary credit method/limited credit method). 

2.2.6.Objek Pajak 

Sesuai dengan Pasal 4(1) UU PPh yang menjadi objek pajak PPh badan dapat 

berupa: 
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a. Laba Usaha 

b. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

c. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

d. Bunga 

e. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun 

f. Royalti 

g. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan 

h. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telh dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 

i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 

j. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

k. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing 

l. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi 

m. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

n. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak 

o. Penghasil dari usaha yang berbasis syariah 

p. Imbalan Bunga 

q. Surplus Bank Indonesia 

2.2.7.Bukan Objek Pajak 
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Sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 UU PPh, beberapa non objek pajak PPh yang 

terkait dengan Wajib Pajak Badan adalah : 

a. Bantuan Sumbangan 

b. Harta hibah  

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal 

d. Dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor 

e. Penghasilan dana pension   

f. Bagian laba yang diterima anggota dari 

- Perseroan Komanditer 

- Persekutuan 

- Perkumpulan 

- Firma 

- Kongsi   

g. Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura 

h. Surplus BI selama jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya ketentuan ini  

i. Bea Siswa 

j. Sisa lebih yang diterima yayasan atau badan nirlaba 

k. Bantuan yang dibayarkan oleh  badan penyelenggara jaminan social kepada 

wajib pajak tertentu. 

2.2.8.Perhitungan Tarif Pajak Badan 

A. Peredaran Bruto dibawah 4,8  

PT. Amanda pada tahun 2015 mendapatkan peredaran bruto sebesar 
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Rp 375.685.000, PT. Amanda harus melaksanakan kewajiban 

perpajakannya sesuai PP 4. Maka Pajak terutang untuk PT.Amanda 

pada tahun 2015 adalah  : 

Pajak terutang = Rp 375.685.000 x 1% = Rp 3.756.850 

B. Peredaran Bruto 4,8 M sampai 50M 

Selama tahun 2015 peredaran bruto PT. Putri diketahui sebesar Rp 

6.355.875.000 dengan laba sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak) 

sebesar Rp 953.400.000, Maka pajak terutang untuk PT. Putri pada 

tahun 2015 adalah : 

- PKP mendapat fasilitas = Rp 4.800.000.000 / Rp 6.355.875.000 x 

Rp 953.400.000 = Rp 720.014.160 

- PKP tidak mendapat fasilitas = Rp 953.400.000 - Rp 720.014.160 

= Rp 233.385.840 

PPH Terutang  

- Mendapat fasilitas = 50% x 25% x Rp 720.014.160 = Rp 

90.001.770 

- Tidak mendapat fasilitas = 25% x  Rp 233.385.840 = Rp 

58.348.460 

Jadi total PPH terutang untuk PT.Putri adalah : 

Rp 90.001.770 + Rp 58.348.460 = Rp 148.350.230 

C. Peredaran Bruto diatas 50M 

Selama tahun 2015 peredaran bruto PT.IBS diketahui sebesar Rp 

67.850.000.000 dengan laba sebelum pajak (PKP) sebesar Rp 

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



15.750.500.000. PT. IBS dikenakan tarif pajak pasal 17 ayat (1) 

dikarenakan perederan bruto diatas 50M. Maka Pph terutang untuk 

PT.IBS tahun 2015 adalah : 

Pph terutang = 25% x Rp 15.750.500.000 = Rp 3.937.625.000 

2.2.9.Tax Planning   

Menurut Zain (2003:54), 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.  

Zain (2003:47) menjelaskan manajemen pajak sebagai sarana untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar 

dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang 

diharapkan. Secara teoritis, tax planning merupakan bagian dari fungsi‐fungsi 

manajemen pajak yang terdiri dari: planning, implementation dan control.  

Perencanaan Pajak (Tax Planning) menurut Eskew (2008:762) 

menyebutkan Tax Planning adalah “The practice of evaluating the tax effects of 

contemplated actions or transactions”.  

Ada dua kategori tax planning: 

1. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak): Usaha meminimalkan biaya pajak 

masih dalam koridor Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. 

Di berbagai negara terdapat 2 penggolongan tax avoidance: 
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a. Penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax 

avoidance/ defensive tax planning). 

b. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax 

avoidance/ aggressive tax planning). Biasanya untuk transaksi yang 

semata-mata dilakukan oleh Wajib Pajak yang untuk tujuan penghindaran 

pajak dan tidak mempunyai substansi  bisnis. 

2. Tax Evasion (Penyelundupan Pajak): Usaha meminimalkan biaya pajak 

sudah melanggar Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, tax planning ini 

merupakan perbuatan ilegal.  

Kita jangan pernah berpikir melakukan tax evasion karena beresiko 

dituntut secara pidana dan sanksi hukumnya sangat berat baik secara denda 

finansial, aset kita dapat dilelang secara paksa, hukuman cekal belum lagi 

hukuman kurungan. Sebisa mungkin juga kita tidak melakukan aggressive tax 

planning karena secara psikologis akan membuat aparatur pajak menjadi 

antipati terhadap kita. Kita akan banyak mendapat pengawasan dan 

permintaan data yang membuat compliance cost menjadi besar. 

Melakukan penghematan pajak dengan cara yang sederhana namun tetap 

dapat memberikan hasil yang maksimal sebagai berikut: 

a) Menghindari Sanksi dan Denda Perpajakan: 

1. lapor pajak tepat waktu dan tepat perhitungannya dan hindari sanksi telat 

lapor, telat bayar dan kurang bayar. 

2. Mendaftarkan NPWP . UU PPh baru (UU No 36 Th 2008) memberikan 

tarif pajak yang lebih tinggi kepda Wajib Pajak yang tidak mempunyai 
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NPWP. 

b) Memilih bentuk usaha dan investasi dengan beban pajak 

teringan 

c) Memanfaatkan fasilitas pajak 

1. Memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak untuk PPh 25, BPHTB, PBB 

2. Memanfaatkan fasilitas bebas pajak untuk merger dengan nilai buku 

3. Memanfaatkan fasilitas tarif 0% untuk bunga simpanan koperasi 

4. Memanfaatkan fasilitas bebas bajak untuk Zona ekonomi Khusus 

d) Menghindari biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam 

perpajakan 

1. Menghindari natura sebagai kompensasi pegawai 

2. Memotong PPh 21 OP atas asuransi untuk kepentingan pegawai agar tidak 

dianggap sebagai natura 

3. Menghindari biaya entertainment untuk marketing, lebih baik gunakan 

diskon atau jasa pihak ketiga. 

4. Membuat daftar nominatif entertainment agar biaya entertainment dapat 

dibiayakan 

5. Hanya ikut dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan 

agar dapat dibiayakan 

6. Memperhatikan biaya estimasi yang dapat dikurangkan dalam UU PPh 

psal 9 ayat 1-c j.o PMK 81/PMK.03/2009 

e) Memilih metode perhitungan biaya yang lebih besar 

1. Memilih metode penyusutan saldo menurun metode garis lurus bila ada 
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trend penurunan tarif pajak. 

f) Memanfaatkan pembedaan tarif pajak 

1. Dapat dimanfaatkan dengan cara memecah usaha yang berlaba besar 

menjadi beberapa unit untuk mendapat tarif pemajakan yang lebih kecil 

(fasilitas UU PPh pasal 31 E, tarif 14% untuk badan dengan omset kurang 

dari Rp. 4,8 Milyar) 

2. Aset dipecah-dipecah ke berbagai anak perusahaan untuk mendapat tarif 

PBB lebih rendah (dimana asessment ratio 20% untuk NJOP di bawah 

Rp.  1 Milyar) 

g) Menghindari pajak berganda 

1. Memastikan PPN Masukan dan PPh yang dipungut pihak ketiga dapat 

dikreditkan , Bila tidak dapat dikreditkan, merupakan biaya bagi 

perusahaan dan akhirnya akan membebani harga jual. 

2. Memohon sentralisasi PPN, untuk menghemat biaya administrasi dan 

resiko faktur pajak masukan cacat. 

3. Investasi pada negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia untuk 

menghindari pengenaan pajak yang sama di lebih dari 2 negara 

4. Sinergi industri hulu-hilir untuk menghindari pengenaan PPNBM berkali-

kali untuk produk yang sama, misalnya loudspeaker dan TV sama-sama 

dikenakan PPNBM 

5. Penyertaan modal pada PT dihindar dalam bentuk tanah dan bangunan 

untuk menghindari BPHTB 
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h) Menghindari koreksi Transfer Pricing 

1. Mengadakan Advance Pricing Agreement dimana ada harga trasfer pricing 

yang merupakan kesepakatan WP dan pihak fiskus. 

2. Memperhatikan peraturan mengenai Debt Equity Ratio untuk menghindari 

koreksi UU PPh pasal 18 ayat 1 

3. Investasi pada negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia untuk 

menghindari pengenaan pajak yang sama di lebih dari 2 negara 

2.2.10.  Pajak Deductible 

Pajak Deductible adalah pajak yang dapat mengurangi penghasilan bruto 

menurut Pasal 6 UU PPh (LAMPIRAN 1) 

2.2.11. Pajak Non Deductible 

Pajak Non Deductible adalah pajak yang dapat mengurangi penghasilan 

bruto menurut Pasal 9  UU PPh (LAMPIRAN 2) 

2.2.12. Effective Tax Rates 

Tarif pajak efektif sering digunakan oleh para pembuat kebijakan dan 

kelompok kepentingan sebagai alat untuk membuat kesimpulan mengenai 

sistem pajak perusahaan karena tarif pajak efektif memberikan ringkasan yang 

mudah tentang pengaruh kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan 

tarif pajak (Richardson & Lanis, 2007). Tarif pajak efektif adalah tarif pajak 

yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba 

akuntansi. Tarif pajak efektif secara ringkas menunjukan efektivitas 

manajemen pajak suatu perusahaan. Menurut (Hanlon & Heitzman, 2009) 

pengukuran tarif pajak efektif terdiri dari GAAP ETR, Current ETR, Cash 
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ETR, Long-run ,Cash ETR, dan ETR Differential. 

 

Tabel  2.2 Pengukuran Tarif Pajak Efektif (ETR) 

      Impact 
 

      
accou  

      
 

   Rumus  
nting  

    
 

      
strateg  

      
 

      
ies?  

      
 

GAAP ETR 
    

Yes 
 

 

           Tax Expenses  
 

 

(Pretax Income – Special Items)   

    
 

Current ETR  Current Tax Expenses  No  

  
(Pretax Income   − Special Items ) 

  

    
 

Cash ETR     Cash Taxes Paid  
No  

      

 
(            Pretax Income − Special Items        ) 

  

    
 

Long-Run   ∑    Cash Taxes Paid   
Yes 

 

Cash ETR 
  

∑   Pretax Income 
 

 

    
 

ETR  Statutory ETR- GAAP ETR  No  

Differential   
 

      
 

 
Sumber: Hanlon &Heitzman (2010), diolah penulis. 
 

Penelitian ini menggunakan GAAP ETR sebagai tarif pajak efektif 

karena mempengaruhi laba akuntansi. (Dyreng, Hanlon, & Maydew, 

2008) GAAP ETR merupakan variabel prediksi yang baik dalam jangka 

panjang karena adanya estimasi-estimasi akuntansi yang terkandung 

didalamnya. Pengukuran beban pajak pada GAAP termasuk pajak riil dan 

pajak yang tertangguh (deferred). Pajak yang tertangguh merupakan pajak 

yang akan dibayar atau dikembalikan di masa depan sebagai akibat dari 

perbedaan waktu pembukuan pajak. Selain GAAP ETR, Minnick dan 

Noga (2010) menggunakan alat pengukuran juga yaitu Cash ETR. Cash 

ETR merupakan variabel prediksi jangka pendek. Cash ETR tidak 

terpengaruh oleh perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau tax 
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cushion. Pengukuran beban pajak dalam Cash ETR termasuk pajak aktual 

selama tahun tersebut bukan pajak yang dibayarkan atas pendapatan tahun 

ini. 

2.3.Variabel Independen 

2.3.1.Size Firm 

Menurut (Ferry dan Jones, 1979 dalam Panjaitan: 2004), ukuran 

perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya 

perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, penjualan, log 

size, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, dan lain-lain yang semuanya 

berkorelasi tinggi. Semakin besar total aktiva, penjualan, log size, nilai pasar 

saham, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula  ukuran perusahaan 

tersebut. Menurut Agnes Sawir (2004:101-102) ukuran perusahaan 

dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap 

studi untuk alasan yang berbeda:   

Pertama, ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan 

perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Kedua, ukuran perusahaan 

menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan. Perusahaan 

besar biasanya dapat memilih pendanaan dari berbagai bentuk hutang, 

termasuk penawaran spesial yang lebih menguntungkan dibandingkan yang 

ditawarkan perusahaan kecil. Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala 

dalam biaya dan return membuat perusahaan yang lebih besar dapat 

memperoleh lebih banyak laba.  
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Total aktiva dipilih sebagai proksi ukuran perusahaan dengan 

mempertimbangkan bahwa nilai aktiva relative lebih stabil dibandingkan 

dengan nilai market capitalized dan penjualan (Sudarmadji, 2007) Semakin 

besar aktiva suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula modal yang 

ditanam, semakin besar total penjualan suatu perusahaan maka akan semakin 

banyak juga perputaran uang dan se makin besar kapitalisasi pasar maka 

semakin besar pula perusahaan dikenal oleh masyarakat (Hilmi dan Ali, 

2008). 

2.3.2.Profitabilitas 

Setiap perusahaan mengharapkan mendapatkan profit/laba yang 

maksimal. Laba merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan. 

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

Profitabilitas menurut Handono Mardiyanto (2009:54) adalah 

mengukur kesanggupan perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Sedangkan menurut Sutrisno (2009:16) profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua 

modal yang bekerja di dalamnya. 

 

Profitabilitas menurut Sofyan Syafri Harahap (2009:304) adalah: 

“Menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain 
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sebagainya”(Fikriyah, 2013). 

Rasio profitabilitas menurut Brigham and Houston (2009:107) 

Sekelompok rasio yang menunjukkan gabungan efek-efek dari likuiditas, 

manajemen aktiva, dan utang pada hasil operasi. Rasio ini meliputi margin 

laba atas penjualan, rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba, 

tingkat pengembalian atas total aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas 

saham biasa .  

Rasio profitabilitas menurut Sutrisno (2009:222) adalah rasio 

untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh 

oleh perusahaan.  

Rasio profitabilitas menurut J. Fred Weston dan Thomas E 

Copeland (2010:237) adalah mengukur efektivitas manajemen berdasarkan 

hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. 

Berdasarkan teori diatas tersebut maka rasio profitabilitas rasio untuk 

mengukur seberapa besar sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba 

dengan menggunakan semua faktor perusahaan yang ada di dalamnya untuk 

menghasilkan laba yang maksimal. 

Menurut Drs Martono (2011 : 85) Rasio Profitabilitas atau biasa 

disebut dengan rasio rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk 

mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional 

perusahaannya. Pada rasio rentabilitas (keuntungan), rasio yang dapat diukur 

antara lain : 
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1. Return On Assets (ROA) 

Rasio ini mengukur kemampuan bank di dalam memperoleh laba dan 

efisiensi secara keseluruhan. Menurut Drs Martono (2011 : 85) Return On 

Assets (ROA) dirumuskan sebagai berikut :  

ROA = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

2. Biaya Operasi/Pendapatan Operasi 

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Menurut Drs 

Martono (2011 : 86) Biaya operasi dirumuskan sebagai berikut: 

BOPO = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑃𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

3. Gross Profit Margin 

R asio gross profit margin digunakan untuk mengukur presentasi laba dari 

kegiatan usaha murni bank setelah dikurangi biaya – biaya pada bank 

tersebut. Menurut Drs Martono (2011 : 86) Biaya gross profit margin 

dirumuskan sebagai berikut: 

GPM = (𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙−𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑃𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100% 

 

4. Net Profit Margin 

Rasio Net Profit Margin digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam menghasilkan pendapatan bersih dari kegaiatan operasi pokok bank. 
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Menurut Drs Martono (2011 : 86) net profit margin dirumuskan sebagai 

berikut : 

NPM = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 

5. Return On Equity (ROE) 

Rasio Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank  dalam mengelola modal yang ada untuk mendapatkan 

laba. (SE BI 13/30/DPNP 16 Desember 2011) Return On Equity dirumuskan 

sebagai berikut : 

ROE = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100% 

 

2.3.2.1  Return On Assets 

 Pada penelitian ini tolak ukur untuk rasio profitabilitas/rasio 

rentabilitas adalah Return On Assets (ROA). Return On Assets (ROA) 

menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004 adalah rasio yang menilai seberapa tingkat pengembalian dari asset 

yang dimiliki. 

  

Pengertian Return On Assets (ROA) menurut Selamet Riyadi (2006:156) 

Return On Assets adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan 

perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank. Rasio 

ini menggambarkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh 

bank yang bersangkutan 
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2.3.3.Liquidity  

Menurut Kasmir (2008:129) menyebutkan bahwa rasio 

likuiditas (liquidity ratio) merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. 

 Digunakan untuk menggambarkan seberapa likuidnya suatu perusahaan 

serta kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka 

pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Dengan kata lain , rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban  yang  segera jatuh tempo. 

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang diperlukan dalam 

menganalisa laporan keuangan perusahaan. karena rasio Likuiditas 

merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi perusahaan. Berikut 

ini akan diuraikan beberapa pengertian Likuiditas menurut beberapa ahli 

ekonomi: 

Munawir (2007 : 31), mendefinisi Likuiditas adalah menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang 

harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan pada saat ditagih. Sofyan (2006 : 301), mendefinisi 

Likuiditas adalah menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendek. 

Sugiarso (2006 : 114), mendefinisikan Likuiditas adalah rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan 
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jangka pendek. Sedangkan menurut Sutrisno (2009 : 215), mendefinisikan 

likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-

kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Kewajiban yang segera harus 

dipenuhi adalah hutang jangka pendek, oleh karena itu rasio ini biasa 

digunakan untuk mengukur tingkat keamanan kreditor jangka pendek, serta 

mengukur apakah operasi perusahaan tidak akan terganggu bila kewajiban 

jangka pendek ini segera ditagih. 

Menurut Drs Martono (2011 : 82) bank dikatakan likuid apabila 

bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang – hutangnya, dapat 

membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan 

kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Oleh karena itu, bank dapat 

dikatakan likuid apabila: (1) bank tersebut memiliki cash asset sebesar 

kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya, (2) bank tersebut 

memiliki cash assets yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, tetapi 

mempunyai asset atau aktiva lainnya (misalnya surat berharga) yang dapat 

dicairkan sewaktu – waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya, dan 

(3) bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash asset 

baru melalui berbagai bentuk hutang. Pada rasio likuiditas rasio yang dapat 

diukur antara lain : 

 

1. Quick Ratio  

Rasio ini mengeahui kemampuan bank dalam membiayai kembali kwajiban 

kepada para nasabah yang menyimpan dananya dengan aktiva lancar yang 
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lebih likuid yang dimilikinya. Menurut Drs Martono (2011 : 83) quick ratio 

dirumuskan sebagai berikut :  

QR = 𝐾𝑎𝑠+𝐸𝑓𝑒𝑘+𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

 

2. Banking Ratio/Loan to Deposit Raio (LDR) 

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. Menurut Drs 

Martono (2011 : 84) LDR dirumuskan sebagai berikut: 

LDR = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡
  

3. Loan to Assets Ratio 

Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan 

kredit debitur dengan asset bank yang tersedia. Menurut Drs Martono (2011 

: 84) Biaya operasi dirumuskan sebagai berikut: 

LAR = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
  

2.3.3.1 Loan to Deposit Rasio (LDR) 

Pengertian loan to deposit ratio (LDR) menurut Martono (2002:82) 

menyatakan bahwa loan to deposit ratio adalah rasio untuk mengetahui 

kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada nasabah yang 

telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan 

kepada para debiturnya. Menurut Mulyono (2001:101) loan to deposit ratio 

(LDR) merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan 
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ke masyarakat (kredit) dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri 

yang digunakan.  

Sofyan (2006 : 301) mendifinisikan loan to deposit ratio adalah 

ukuran seberapa jauh kemampuan bank dalam membiayai kembali 

penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan sebagai sumber likuiditasnya. S. Scott Mc Donald dan Timothy W 

Koch (2006:581) menyebutkan bahwa many bank and bank analyst monitor 

loan to deposit ratio as a general measure of liquidity. Artinya, semua bank 

dan analis bank melihat Loan to Deposit Ratio sebagai alat ukur dari 

likuiditas bank. 

2.4.Penelitian Terdahulu 

  Penelitian yang dilakukan oleh (Ardyansah, 2014). Penelitian ini 

berjudul “Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan 

Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR)”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Size, Leverage, 

Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap 

Effective Tax Rate (ETR) pada perusahaan manufaktur. Jurnal ini 

merupakan ISSN Volume 3, Nomor2, Tahun 2014, Halaman 1-9. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel size memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap variabel ETR sedangkan variabel profitability dan 

leverage memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ETR. 

Penelitian yang dilakukan (Richardson & Lanis, 2007). Penelitian 

ini berjudul “Determinants of the variability in corporate effective tax rates 
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and tax reform: Evidence from Australia”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur pengaruh variabel ROA, size, capital structure, asset mix, dan 

industry sector terhadap Effective Tax Rates (ETR) pada perusahaan di 

Australia. Jurnal ini merupakan jurnal akuntansi internasional dan kebijakan 

publik 26 (2007) 689–704. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh signifikan positif dari variabel profitability terhadap variabel ETR 

sedangkan untuk size dan leverage memiliki pengaruh signifikan negatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ardnoldus Aunalal, Se. (2011) 

dengan judul “Pengaruh Size, Profitability dan ownership Structure sebagai  

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Effective Tax Rate Perusahaan (Studi 

pada  Perusahaan di Indonesia)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh size, profitability dan ownership structure terhadap 

variabel dependen yaitu effective tax rates pada perusahaan di Indonesia. 

Hasil penelitian ini adalah  bahwa rasio leverage memiliki pengaruh negatif 

sedangkan untuk variabel size  dan profitability memiliki pengaruh yang 

positif terhadap variabel ETR (Hashemi Rodhian Hanum, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Minnick & Noga, 2010) dengan 

judul ”likuiditas, leverage, komisaris independen, dan manajemen laba 

terhadap agresivitas pajak perusahaan”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

agar peneliti mengetahui pengaruh likuiditas, leverage, komisaris 

independen dan manajemen laba terhadap agretivitas pajak perusahaan. 

Jurnal ini merupakan jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.16, No.2 Mei 

2012, hlm. 167–177 Terakreditasi SK. No. 64a/DIKTI/Kep/2010. Hasil dari 
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penelitian ini adalah adanya pengaruh signifikan positif antara variabel 

independen leverage terhadap variabel dependen ETR. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aloysiun Wendy (2015) dengan 

judul pengaruh “Proporsi komisaris independen, komite audit, manajemen 

laba, likuiditas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap agretivitas 

ajak (ETR)” dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa agretivitas pajak atau 

ETR memiliki pengaruh yang signifikan terhada majemen laba, 

profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan tetapi tidak berpengaruh 

terhadap variabel komisaris independen dan komite audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Fikriyah, 2013) dengan judul 

“Analisis pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, dan karakter 

kepemilikian terhadap agretivitas pajak perusahaan (ETR)” memiliki hasil 

bahwa tidak adanya hubungan signifikan antara likuiditas, leverage dan 

profitabilitas terhadao agretivitas pajak sedangkan untuk kepemilikan 

memiliki hubungan yang signifikan dengan agretivitas pajak perusahaan 

(ETR). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Supramono, 2012) dengan judul 

“Pengaruh likuiditas, leverage, komisaris independen dan manajemen laba 

terhadap agretivitas pajak perusahaan” menunjukkan bahwa tidak 

menemukan adanya hubungan antara likuiditas dengan agretivitas pajak 

(ETR) sedangkan komisaris independen memiliki hubungan yang negatif 

dengan agretifitas pajak perusahaan (ETR) dan adanya hubungan positif 
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antara leverage dan manajemen laba terhadap agretifitas pajak perusahaan 

(ETR).   

Chandra Dian pada tahun 2015 melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi tax avoidance’ penelitian 

tersebut menemukan hasil bahwa likuiditas, leverage, berpengaruh terhadap 

ETR tetapi variabel independen yang lain memiliki hasil tidak ada pengaruh 

terhadap ETR 

Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

Nama dan Judul 
Penelitian 

Variabel Hasil 

Danis Ardyansah, 
Zulaikha (2014) pengaruh 
size, leverage, 
profitability, capital 
intensity ratio dan 
komisaris independen 
terhadap effective tax rate 
(ETR) 

Variabel Dependen: 

Effective Tax Rates (ETR) 

 

Variabel Independen: 

Profitabilitas, size, 
leverage, capital intensity 
ratio, dan komisaris 
independen 

Variabel size dan 
komisrais independen 
memiliki pengaruh 
signifikan terhadap ETR 
sedangkan profitabilitas, 
capital intensity ratio, 
dan leverage memiliki 
hasil yang tidak memiliki 
pengaruh signifikan 

Richardson, Grant Lanis, 
Roman (2007) 
Determinants of the 
variability in corporate 
effective tax rates and tax 
reform: Evidence from 
Australia 

Variabel Dependen: 

Effective Tax Rates (ETR) 

Variabel Independen: 

Size dan leverage 

Variabel size dan 
leverage memiliki 
pengaruh negatif 
sedangkan variabel 
memiliki pengaruh 
positif terhadap ETR 
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Nama dan Judul 
Penelitian 

Variabel Hasil 

Ardnoldus Aunalal, Se. 
(2011) Pengaruh Size, 
Profitability dan 
ownership Structure 
sebagai  Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhi 
Effective Tax Rate 
Perusahaan (Studi pada  
Perusahaan di Indonesia) 

Variabel Dependen: 

Effective Tax Rates (ETR) 

 

Variabel Independen: 

Profitabilitas, struktur 
kepemilikan , Size dan 
leverage 

 variabel leverage 
memiliki pengaruh 
negatif terhadap ETR 
sedangkan size, struktur 
kepemilikan dan 
profitability memiliki 
pengaruh yang positif 
terhadap ETR 

Iqman Nul Hakim (2013) 
Analisis faktor yang 
mempengaruhi 
manajemen pajak dengan 
indikator tarif pajak 
efektif 

Variabel Dependen: 

Effective Tax Rates (ETR) 

 

Variabel Independen: 

Size, leverage, 
profitability, inventory 
intensity, fixed asset 
intensity, taxation 
facilities and independent 
commissioners 

Variabel size, 
profitabilitas, insentisitas 
aset, insentisitas 
persediaan memiliki hasil 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ETR 
sedangkan variabel 
hutang, fasilitas pajak 
dan komisaris 
iindependen perusahaan 
berpengaruh signifikan 
terhadap ETR 

Kraft, Anastasia (2014) 
What Really Affects 
German Firms ' Effective 
Tax Rate 

Variabel Dependen: 

Effective Tax Rates (ETR) 

 

Variabel Independen: 

Size, maturity firms, 
growth firms, rent firms, 
cash flows firms 

Variabel size memiliki 
pengaruh positif terhadap 
ETR sedangkan variabel 
leverage dan 
profitabilitas memiliki 
pengaruh signifikan 
negatif terhadap ETR 
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Nama dan Judul 
Penelitian 

Variabel Hasil 

Mike Campbell Ying 
(2015) Determinants of 
Long-Run Effective Tax 
Rate of China Publicly 
Listed Companies 

Variabel Dependen: 

Effective Tax Rates (ETR) 

 

Variabel Independen: 

Size, capital structure, 
asset mix 

Variabel size memiliki 
pengaruhh positif 
terhadap ETR 

Alaysius Wendy 
Valentius  (2015) 
Pengaruh proporsi 
komisaris independen, 
komite audit, manajemen 
laba, likuiditas, ukuran 
perusahaan, dan 
profitabilitas terhadap 
agretivitas pajak 
perusahaan (ETR) 

 

 

 

 Variabel Dependen :  

Agretivitas Pajak 
Perusahaan (ETR) 

 

Variabel Independen : 

Komisaris independen, 
komite audit, manajemen 
laba, likuiditas, ukuran 
perusahaan dan 
profitabilitas 

agretivitas pajak atau 
ETR memiliki pengaruh 
yang signifikan terhada 
majemen laba, 
profitabilitas, likuiditas 
dan ukuran perusahaan 
tetapi tidak berpengaruh 
terhadap variabel 
komisaris independen 
dan komite audit. 

 

Fikriyah (2014) Analisis 
pengaruh likuiditas, 
leverage, profitabilitas 
dan kepemilikan 
perusahaan terhadap 
agretivitas pajak 
perusahaan  terhadap 
agretivitas pajak 
perushaaan (ETR) 

Variabel Dependen : 
Pajak agretivitas 
perushaaan (ETR) 

 

Variabel Independen : 

Likuditas, leverage, 
profitabilitas dan 
kepemilikan perusahaan 

tidak adanya hubungan 
signifikan antara 
likuiditas, leverage dan 
profitabilitas terhadap 
agretivitas pajak 
sedangkan untuk 
kepemilikan memiliki 
hubungan yang 
signifikan dengan 
agretivitas pajak 
perusahaan (ETR). 
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Nama dan Judul 
Penelitian 

Variabel Hasil 

Supramono, Dwi 
Suyanto, dan Krisnata 
(2012) Pengaruh 
likuiditas, leverage, 
komisaris independen dan 
manajemen laba terhadap 
agretivitas pajak 
perusahaan (ETR) 

Variabel dependen : 

Agretivitas Pajak 
Perusahaan (ETR dan 
CASH ETR) 

 

Variabel Independen : 

Likuiditas, leverage, 
komisaris independen 
dan manajemen laba 

tidak menemukan adanya 
hubungan antara 
likuiditas dengan 
agretivitas pajak (ETR) 
sedangkan komisaris 
independen memiliki 
hubungan yang negatif 
dengan agretifitas pajak 
perusahaan (ETR) dan 
adanya hubungan positif 
antara leverage dan 
manajemen laba terhadap 
agretifitas pajak 
perusahaan (ETR). 

Chandra Dian (2015) 
Analisis faktor -  faktor 
yang mempengaruhi tax 
avoidance 

Variabel Dependen :  

Book Tax Difference, 
ETR, dan Cash ETR 

 

Variabel Independen: 

Likuditas, leverage, 
komisaris independen, 
manajemen laba,  

likuiditas, leverage, 
berpengaruh terhadap 
ETR tetapi variabel 
independen yang lain 
memiliki hasil tidak ada 
pengaruh terhadap ETR. 

Chek Derasid, Hao Zhang 
(2003) 

Effective Tax Rates and 
The “Industrial Policy” 
Hypothesis: evidence 
from Malaysia 

Variabel Dependen : ETR  

Variabel Independen : 
Sektor perusahaan, size, 
leverage, capital 
intensity, inventory 
intensity, ROA dan 
marketbook 

Size, leverage, ROA dan 
capital intensity memiliki 
hasil signifikan negatif 
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Nama dan Judul 
Penelitian 

Variabel Hasil 

Sanjay Gupta and Kaye 
Newberry (1997) 

Determinants of the 
Variability in Corporate 
Effective Tax Rates: 
Evidence from 
Longitudinal Data  

Variabel Dependen : 

Effective Tax Rates 
(ETR) 

 

Variabel Independen : 

Size, Leverage, Capital 
Intensity, inventory 
intensity dan ROA 

Variabel independen 
size, dan inventory 
intensity memiliki hasil 
signifikan positif 
sedangkan variabel 
leverage, dan ROA 
capital intensity memiliki 
hasil signifikan negative  

Sumber : Hasil olahan data oleh penulis 
 

2.5.Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

    H1 

       
H2 

 
      H3 

 

 
 

  

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu seperti 

uraian sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran dari 

penelitian seperti gambar diatas. Dari kerangka pemikiran diatas, dapat 

LIQUIDITY 

EFFECTIVE TAX 
RATES (ETR) 

 

PROFITABILITY 

 

SIZE PERUSAHAAN 
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dilihat bahwa penulis meneliti hubungan antara effective tax rates (ETR). 

Secara lebih rinci, peneliti ingin menguji bagaimana pengaruh variabel 

Size Firm, Profitabilitity, dan iquidity terhadap Effective Tax Rates (ETR) 

secara parsial.  

2.6.Pengembangan Hipotesis 

2.6.1. Size Firm Terhadap Effective Tax Rates (ETR) 

Perusahaan berukuran besar biasanya dilingkupi oleh banyak 

kepentingan karena perusahaan besar memiliki cakupan yang luas dalam 

berbagai aspek. Sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan 

besar biasanya akan memberikan pengaruh yang lebih luas terhadap 

perekonomian negara dan kepentingan publik dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Perusahaan berukuran besar akan lebih menarik bagi 

investor dari sisi return investagi dan bagi pemerintah atas aliran kas masuk 

ke Negara dalam bentuk pajak. 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana besar kecilnya 

perusahaan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara seperti, log total 

aktiva, log total penjualan, kapitalisasi pasar, dan lain – lain (Muliati, 2011). 

Hipotesis biaya politik menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu biaya 

politik yang harus dibayar orang perusahaan berskala besar. Ini 

dimungkinkan karena perusahaan besar akan memiliki kecenderungan untuk 

mendapat sorotan lebih (more political visibility) dari publik dan 

pemerintah. Oleh karena itu, Semakin besar ukuran perusahaan akan 

membayar biaya politik lebih besar pula (Sari dan Adhariani, 2009) 
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Hipotesis ini juga didorong dengan adanya penelitian terdahulu 

menurut (Ardyansah, 2014), (Kraft, 2014), dan (mike campbell, 2015) 

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif tetapi 

berbeda dengan hasil penelitian dari (Richardson & Lanis, 2007) dan (Chek 

Derasid, Hao Zhang ,2003) yang berpendapat bahwa ukuran perusahaan 

memiliki signifikan yang negatif terhadap effective tax rates (ETR). 

Berdasarkan penjelasan dan teori dari penelitian sebelumnya, maka dalam 

penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Size firm tidak berpengaruh signifikan terhadap effective tax rates 

(ETR)  

2.6.2 Profitability Terhadap Effective Tax Rates (ETR) 

Profitability merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. 

(Richardson & Lanis, 2007)  menyebutkan bahwa hubungan antara 

profitabilitas dan effective tax rates bersifat langsung dan signifikan. 

Tingkat laba cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, 

sehingga perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi 

cenderung memiliki tax burden yang tinggi.  

Hipotesis biaya politik menjelaskan bahwa perusahaan yang 

memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus 

mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar laba yang diperoleh, 

(Fernandez-Rodriguez & Martinez-Arias, 2012) menye butkan bahwa ada 
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hubungan yang positif antara kemampuan menghasilkan laba perusahaan 

dengan effective tax rates (ETR).  

Hipotesis ini juga di dorong dengan adanya beberapa penelitian 

terdahului yaitu menurut (Ardnoldus Aunalal, 2011), (Valentinus, 2013) 

profitability memiliki pengaruh signifikan positif sedangkan menurut 

penelitian  (Kraft, 2014), (Ardyansah, 2014) , (Chek Derasid, Hao Zhang, 

2003) dan Sanjay Gupta and (Kaye Newberry, 1997) bahwa keuntungan 

memiliki pengaruh negaitf terhadap effective tax rates (ETR). Berdasarkan 

uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H2: Profitability tidak berpengaruh signifikan effective tax rates (ETR) 

2.6.3. Liquidity Terhadap Effective Tax Rates (ETR) 

 Rasio Likuiditas merupakan rasio yang diperlukan dalam 

menganalisa laporan keuangan perusahaan. karena rasio Likuiditas 

merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi 

perusahaan. 

 Pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan 

perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara untuk 

mengurangi biaya pajak. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan 

menjadi agresif dalam perpajakan (Chen, et al., 2010). Menurut (Frank et 

al., 2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa 

pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan 
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perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal 

(tax avoidance) atau ilegal (tax evasion). Walau tidak semua tindakan 

yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang 

digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap 

pajak.  

 Hipotesis biaya politik, semakin besar rasio likuiditas maka 

perusahaan akan semakin berhati-hati, karena dengan meningkatnya aktiva 

lancar suatu perusahaan, beban pajak  juga semakin tinggi. Biaya politik 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beban pajak yang di proksikan 

dengan effective tax rates (ETR), maka likuiditas dengan effective tax rates 

berbanding lurus. 

Berdasarkan penelitian (Valentinus, 2013) dan Chandra (2015) 

bahwa likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap agrativitas ajak 

atau ETR seedangkan hasil dari penelitian (Fikriyah, 2013) dan 

(Supramono, 2012) bahwa likuditas memiliki pengaruh negatif terhadap 

Agretivitas Pajak Perusahaan atau ETR. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H3: Liquidity tidak berpengaruh signifikan terhadap effective tax rates 

(ETR) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh 

hubungan antara size, keuntungan perusahaan dan hutang perusahaan terhadap 

effective tax rates. Penelitian ini dilakukan agar dapat membantu pihak-pihak 

yang terkait dalam melihat dampak dari ukuran perusahaan, keuntungan 

perusahaan dan hutang perusahaan terhadap pertumbuhan effective tax rates . 

Objek yang digunakan adalah perbankan di Indonesia tergolong dalam Bank 

Devisa.  

 Data pada penelitian ini menggunakan rentang waktu tahun 2010-2014. 

Pemilihan periode penelitian ini disebabkan karena peneliti ingin melihat 

pertumbuhan effective tax rates selama 5 (lima) tahun dengan size, profitability 

dan liquidity yang berbeda – beda. 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum di Indonesia pada periode 

2010-2014. Tahap pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan 

kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud dalam pengambilan sampel yaitu sebagai 

berikut: 

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



1. Sampel merupakan bank yang terdaftar dalam bank umum swasta nasional 

devisa (BUSN Devisa). 

2. Sampel merupakan bank konvensional yang termasuk dalam Bank Devisa 

pada tahun 2010-2014 dan terdatar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Sampel memiliki seluruh data yang dibutuhkan.  

4. Sampel masih beroperasi pada periode waktu penelitian.  

Alasan pemilihan sample bank yang termasuk kriteria Bank Devisa yaitu 

karena Bank Devisa memiliki potensi yang cukup besar dalam menjalankan 

kegiatan operasional dengan negara lain, memiliki pengaruh yang cukup besar 

terhadap kegiatan usaha antar negara.  

3.3. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

 Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen (Y) dan 

variabel independen  (X). Penelitian ini variabel dependennya adalah Effective 

Tax Rates (ETR), sedangkan variabel independennya adalah Ukuran Perusahaan 

(Size), Keuntungan Perusahaan (Profitability), Likuiditas Perusahaan (Liquidity). 

Definisi masing-masing variabel diperlukan untuk memperoleh pembahasan lebih 

lanjut serta pengujian hipotesis. Definisi variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

3.3.1.Variabel Dependen 

Menurut (Richardson & Lanis, 2007) tarif pajak efektif adalah 

perbandingan antara pajak riil yang dibayar dengan laba komersial sebelum 

pajak (pretax income). Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak 
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perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Pada penelitian 

ini menggunakan perhitungan GAAP ETR sesuai dengan replikasi penelitian 

(Asli Demirguc-Kunt and Harry Huizinga, 2000). Dalam penelitian ini, 

diprediksikan GETR memiliki hubungan positif terhadap profitabilitas 

perbankan karena memiliki hubungan lurus yaitu apabila bank memiliki 

profitabilitas yang meningkat sehingga tarif pajak juga meningkat. Pajak 

eksplisit dapat dihitung dengan menggunakan rumus GAAP Effective Tax Rate 

(GETR): 

 
𝐺𝐴𝐴𝑃 𝐸𝑇𝑅 =  

𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

 

3.3.2.Variabel Independen 

 Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen, baik secara positif atau negative (Sekaran, 2010). Dalam penelitain 

ini terdapat tiga variabel independen yang digunakan, yaitu: 

1. Size 

 Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan. Bashir (2003) total aset digunakan untuk 

mengendalikan perbedaan biaya yang terkait dengan ukuran bank. Faktor 

ini bisa menjadi efek yang positif jika ada skala ekonomi yang signifikan. 

(Elzahar & Hussainey, 2012) menyebutkan bahwa total aset merupakan 

proksi ukuran perusahaan dan berpengaruh signifikan dengan 

pengungkapan risiko pada laporan keuangan interim pada perusahaan di 

Inggris. Ukuran perusahaan diprediksikan memiliki hubungan yang 
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terhadap Effective Tax Rates karena bank yang memiliki size besar 

mencerminkan memiliki cash flow yang bagus sehingga dapat 

mempengaruhi tarif pajak dan efektivitas manajemen pajak pada bank. 

Menurut (Ardyansah, 2014) size dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus:  

𝑆𝐼𝑍𝐸 = ln(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡) 

  
2. Profitability 

 Variabel independen profitabilitass yang diteliti dalam penelitian 

ini adalah kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan return on 

assets (ROA). Rasio profitabilitas merupakan salah satu cara yang umum 

digunakan dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan 

disamping rasio lainnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat 

kekuatan maupun kelemahan perusahaan dalam menghasilkan laba 

operasinya secara keseluruhan. Dimana return on assets dihitung dengan 

menggunakan rumus laba bersih setelah pajak di bagi total aktiva. Menurut 

Drs Martono (2011 : 85), rumus perhitungan return on asset adalah:  

 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

3. Liquidity 

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat 

memenuhi kewajiban hutang – hutangnya dan dapat membayar kembali 
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semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang 

diajukan tanpa terjadi penangguhan. 

Likuiditas di prediksi memiliki pengaruh terhadap ETR 

dikarenakan jika perusahaan atau bank memiliki likuiditas rendah akan 

cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak perusahaan yang tinggi, 

sedangkan perusahaan dengan likuiditas tinggi akan memiliki agresivitas 

pajak yang rendah. Menurut Drs Martono (2011 : 82), rumus perhitungan 

loan to deposit ratio adalah: 

𝐿𝐷𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡
 𝑥 100% 

 
Definisi operasional dan pengukuran variabel akan dijelaskan pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Rumus 
Skala 

Pengukuran 

 

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) 

Rasio 
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Variabel Definisi Rumus 
Skala 

Pengukuran 

Proofitability 
(X2) 

 Rasio ini mengukur 
kemampuan bank di dalam 

memperoleh laba dan 
efisiensi secara 

keseluruhan 

 

Menurut Drs Martono 
(2011 : 85) 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑥100% 

 

Menurut Drs Martono (2011 : 85) 

Rasio 

Liquidity 
(X3) 

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 

 

Menurut Drs Martono 
(2011 : 85) 

 

 

𝐿𝐷𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡
𝑥100% 

 

Menurut Drs Martono (2011 : 85) 

Rasio 

Effective Tax 
Rates (Y) 

tarif pajak efektif 
adalah perbandingan 
antara pajak riil yang 
dibayar dengan laba 
komersial sebelum 

pajak (pretax income) 

 

(Rodriguez dan Arias, 
2012) 

 

𝐺𝐴𝐴𝑃 𝐸𝑇𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
 

 

Danis Ardyansah, Zulaikha (2014) 

Rasio 

Sumber: Data diolah Penulis 
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3.4. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori 

sebagai landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal 

penelitian, literatur, dan peraturan regulator terkait yang mendukung 

penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengkopi data-

data sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data didapatkan 

melalui Otoritas Jasa Keuangan serta laporan keuangan yang 

dipublikasikan oleh bank di webside bank tersebut. Periode data adalah 

tahun 2010-2014. 

3.5. Metode Analisis Data 

Penelitian ini akan mengunakan teknik regresi linier. Hal ini 

disebabkan karena penelitian ini akan menguji pengaruh effective tax rates 

terhadap size, profitability dan,liability. 

3.5.1 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 
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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. 

3.5.2 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 

3.5.3 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 masing-masing kelompok 
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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 

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: 
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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 

3.5.4 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). 

3.5.4.1 Uji Normalitas Model 

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 ui berdistribusi normal 

- Ha = Nilai ui 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 
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3.5.4.2 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 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 Effective Tax 

Rates terhadap nilai absolute residual. Gangguan heteroskedastisitas 

terjadi jika terdapat pengaruh yang signifikan antara Effective Tax Rates 

terhadap absolute residualnya. Apabila tingkat probabilitas signifikansi 

Effective Tax Rates < 0.05, maka dapat dikatakan mengandung 

heteroskedastisitas. 

 

3.5.4.3 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). 
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Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

multikolinearitas diantaranya menggunakan Variance Inflation Factor. 

Apabila nilai VIF (Variance Inflation Factor) adalah lebih besar dari 10, 

maka ada korelasi yang tinggi diantara variabel independen atau dapat 

dikatakan terjadi multikolinier sedangkan jika VIF kurang dari 10 maka 

dapat diartikan tidak terjadi multikolinier. 

3.5.4.4 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 

 

 

 

 
 

0  dL dU  2  4-dU  4-dL           4 
  1,10       1,54    2,46  2,90 
 
Sumber : Sarwoko, 2005;143 
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- 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 

3.6 Uji Hipotesis 

3.6.1 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).  

3.6.2 Uji Statistik t 

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh 

variabel-variabel 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 
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- Jika probability ≥ α maka tidak berpengaruh 

- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif 

- Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

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. 

Tabel 4.1 Seleksi Sampel 

No Keterangan Jumlah 
1 Jumlah perusahaan BUSN Devisa 35 

2 Jumlah perusahaan BUSN Devisa yang belum IPO di tahun 
2010 (15) 

3 Outlier Data (7) 
Jumlah 13 
Periode penelitian: 2010-2014 5 
Total sampel 65 
    Sumber : data yang telah diolah penulis (2016) 

 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 
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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. 

4.2 Statistik Deskriptif 

 Hasil data statistik deskriptif dari variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 

Sumber : Hasil Olahan Data (2016) 

ETR merupakan variabel dependen yang digunakan untuk mengukur 

beban pajak perusahaan yang akan dibayarkan oleh perusahaan. ETR dalam 

penelitian ini dilihat dari total beban pajak penghasilan dibagi dengan laba 

sebelum pajak. Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa dari 65 

 ETR SIZE PROF LIQ 
 Mean  0.251977  30.99321  0.023501  0.863488 
 Median  0.256317  30.43030  0.020700  0.850000 
 Maximum  0.269935  36.24792  0.051400  1.410000 
 Minimum  0.199789  28.08231  0.010600  0.552000 
 Std. Dev.  0.015458  1.638002  0.009069  0.134626 
 Skewness -2.362706  0.570079  0.989283  1.769037 
 Kurtosis  8.142942  3.007142  3.940435  9.568709 

     
 Jarque-Bera  132.1108  3.520858  12.99767  150.7618 
 Probability  0.000000  0.171971  0.001505  0.000000 
 Sum  16.37851  2014.559  1.527536  56.12670 
 Sum Sq. Dev.  0.015292  171.7153  0.005264  1.159938 

     
 Observations  65  65  65  65 
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observasi sampel, nilai rata rata (mean) pada ETR dari seluruh sampel BUSN 

devisa adalah sebesar  0.251977 dengan standar deviasi sebesar  0.015458 

yang nilainya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata, maka menunjukkan 

bahwa data didalam variabel ini terdistribusi dengan normal. Skewness sebesar 

-2.362706, negatif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki 

ekor panjang di sisi kiri. Probability Jarque-Bera sebesar  132.1108 atau lebih 

besar daripada 0.05 maka data berdistribusi normal. Rata – rata perusahaan 

sampel memiliki nilai P terendah pada Bank Central Asia (BCA) pada tahun 

2013 dengan nilai sebesar  0.199789. sedangkan nilai P tertingi terjadi pada 

Bank Sinarmas (BSIM) pada tahun 2010 dengan nilai sebesar 0.269935. 

SIZE merupakan variabel independen yang digunakan untuk mengetahui 

total aset dari bank tersebut yang dhitung dengan cara logaritma natural dari 

total aset.  Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa dari 65 observasi 

sampel, nilai rata rata (mean) pada SIZE dari seluruh sampel BUSN devisa 

adalah sebesar  30.99321 dengan standar deviasi sebesar   1.638002 yang 

nilainya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata, maka menunjukkan 

bahwa data didalam variabel ini terdistribusi dengan normal. Skewness sebesar 

 0.570079, positif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki 

ekor panjang di sisi kanan. Probability Jarque-Bera sebesar   3.520858 atau 

lebih besar daripada 0.05 maka data berdistribusi normal. Rata – rata 

perusahaan sampel memiliki nilai P terendah pada Bank Sinarmas (BSIM) 

pada tahun 2010 dengan nilai sebesar  28.08231. sedangkan  nilai P tertingi 
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terjadi pada Bank Central Asia (BCA) pada tahun 2014 dengan nilai sebesar 

 36.24792. 

PROF merupakan variabel independen yang digunakan untuk mengetahui 

profitabilitas bank tersebut pada periode tertentu. PROF dihitung dengan laba 

sebelum pajak dibagi dengan total aset dari bank tersebut.  Berdasarkan tabel 

4.2 di atas, diketahui bahwa dari 65 observasi sampel, nilai rata rata (mean) 

pada PROF dari seluruh sampel BUSN devisa adalah sebesar  0.023501 

dengan standar deviasi sebesar    0.009069 yang nilainya lebih rendah 

dibandingkan dengan rata-rata, maka menunjukkan bahwa data didalam 

variabel ini terdistribusi dengan normal. Skewness sebesar   0.989283, positif 

skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi 

kanan. Probability Jarque-Bera sebesar   12.99767  atau lebih besar daripada 

0.05 maka data berdistribusi normal. Rata – rata perusahaan sampel memiliki 

nilai P terendah pada Bank Jtrust Indonesia (BCIC) pada tahun 2012 dengan 

nilai sebesar  0.010600. sedangkan nilai P tertingi terjadi pada Bank Mega 

(MEGA) pada tahun 2013 dengan nilai sebesar   0.051400. 

  

LIQ  merupakan variabel independen yang digunakan untuk mengetahui 

total aset dari bank tersebut yang dhitung dengan cara logaritma natural dari 

total aset.  Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa dari 65 observasi 

sampel, nilai rata rata (mean) pada LIQ dari seluruh sampel BUSN devisa 

adalah sebesar   0.863488  dengan standar deviasi sebesar   0.134626 yang 

nilainya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata, maka menunjukkan 
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bahwa data didalam variabel ini terdistribusi dengan normal. Skewness sebesar 

  1.769037, positif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki 

ekor panjang di sisi kanan. Probability Jarque-Bera sebesar   150.7618 atau 

lebih besar daripada 0.05 maka data berdistribusi normal. Rata – rata 

perusahaan sampel memiliki nilai P terendah pada Bank Central Asia (BCA) 

pada tahun 2010 dengan nilai sebesar   0.552000 . sedangkan nilai P tertingi 

terjadi pada Bank Bukopin (BBKP) pada tahun 2013 dengan nilai sebesar 

 1.410000. 

 4.3 Hasil Pengujian 

4.3.1 Penentuan Regresi Data Panel 

Penenetuan model estimasi regresi data panel antara model 

common effect, fixed effect, atau random effect dilakukan 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 4.4 sebegai 

berikut : 

Tabel 4.3 Hasil Uji Chow  

Effects Test Statistic d.f Prob. 
Cross – Section F 9.970386 (12,49) 0.0000 
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Cross – Section Chi-square 80.338272 12 0.0000 
    Sumber : Hasil Olahan Data (2016) 

Berdasarkan tabel 4.3 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 regresi 

model dalam menggunakan fixed effect dan dapat dilanjutkan ke 

Uji hausman 

 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 4.4 berikut 

Tabel 4.4 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 4.4 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. 

4.3.2. Uji Normalitas  
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 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: 

Gambar 4.1 Grafik Histogram  
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Kurtosis   2.692243

Jarque-Bera  0.451093

Probability  0.798080

Sumber : Hasil Olahan Data (2016) 

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 0.798080. 

Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi 

normal yang berarti menerima H0 dan menolak Ha. 

4.3.3 Uji Asumsi Klasik  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Sebelum 

melakukan analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi 
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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. 

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 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas 

 SIZE PROF LIQ 
SIZE_FIRM  1.000000   

ROA -0.003018  1.000000  
LDR -0.232258  0.352045  1.000000 

      Sumber : Hasil Olahan Data (2016) 

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. 
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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. Hasil regresi persamaan dinyatakan 

lolos uji autokorelasi apabila nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54 - 

2.46. Hasil pengujian autokorelasi pada hasil regresi persamaan 

menunjukkan tidak ditemukan adanya masalah autokorelasi. 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi 

 

       Sumber : Hasil Olahan Data (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. Dalam penelitian ini, uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Park. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient T - Statistic Prob. 
Size_Firm 3.1406 0.578106 0.5658 

Durbin-Watson Statistic   

DW-stat 1.665690 

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



ROA -0.001055 -1.916436 0.0612 
LDR 2..0105 0.701188 0.4865 

C 7.6405 -0.468512 0.6415 
      Sumber : Hasil Olahan Data (2016) 

Hasil Uji Park pada tabel 4.7 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  

 

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 4.8 Hasil Regresi Persamaan  

Variabel Independen Coefficient t-Statistic Prob. 
SIZE_FIRM -0.002507 -2.012135 0.0497  
ROA -0.265104 -2.097244 0.0412  
LDR 0.011917 1.811982 0.0761  
C 0.325623 8.697286 0.0000 
R-squared 0.943100 Adjusted R-squared 0.925682 
F-statistic 54.14420  Durbin-Watson stat 1.665690 
Prob(F-statistic) 0.000000   
Keterangan: 
Independent Variable : ETR 

 Sumber : Hasil Olahan Data (2016) 
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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 

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

a. Apabila ukuran perusahaan (Size_Firm), profitabilitas (ROA), 

dan likuiditas (LDR) diasumsikan konstan, maka Effective Tax 

rates (ETR) yang terjadi selama 0.325623438107 

b. Koefisien regresi untuk SIZE sebesar -0.00250720662458. Hal ini 

menunjukkan bahwa Effective tax Rates (ETR) akan mengalami 

pengurangan tarif pajak sebesar 0.00250720662458 atau 0.2507% 

untuk setiap penambahan total aset dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

c. Koefisien regresi untuk PROF sebesar -0.265103818602. Hal ini 

menunjukkan bahwa Effective tax Rates (ETR) akan mengalami 

pengurangan tarif pajak sebesar 0.265103818602 atau 26.51%  

untuk setiap penambahan profitabilitas dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

d. Koefisien regresi untuk LIQ sebesar 0.0119169606344. Hal ini 

menunjukkan bahwa Effective tax Rates (ETR) akan mengalami 

penambahan tarif pajak sebesar 0.0119169606344 atau 1.191% 

untuk setiap penambahan likuiditas dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 
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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 4.8, 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 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. 

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: 
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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 
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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. 

4.4 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 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 
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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). 
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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) 
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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 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). 

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



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). 

4.5 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan penjelasan diatas, hasil penelitian menemukan bahwa Size 

Firm berpengaruh negatif signifikan terhadap effective tax rates (ETR). Hal ini 

mengindikasikan bahwa pihak manajer memiliki power political yang kuat 

bagi perusahaan besar sehingga dapat meminimalkan pajak perusahaan dengan 

adanya perencanaan pajak (tax planning). Perusahaan yang besar akan 

memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus untuk 

memajukan perusahaan dan yang dapat  melakukan  tax planning. Perencanaan 

pajak dan penghindaran pajak merupakan cara untuk perusahaan agar tidak 

membayar pajak yang besar dan cara tersebut legal atau tidak melanggar 

undang – undang perpajakan. 

Variabel Profitability dalam penelitian ini terbukti berpengaruh negatif 

signifikan terhadap effective tax rates (ETR). Hal ini memiliki implikasi bahwa 

perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi dapat juga melakukan 

perencanaan pajak (tax planning). Tax planning yang dilakukan untuk 

perusahan yang memiliki keuntungan tinggi seperti pendapatan yang 

seharusnya tidak dimasukan sebagai objek pajak tetapi dalam laporan 
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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.Hal ini juga dapat dipengaruhi 

dikarenakan bank devisa dapat melakukan transaksi – transaski keluar negri 

sehingga dikenakan pajak penghasilan pasal 24 yang akan mempengaruhi dari 

menambah atau mengurangnya beban pajak dari bank tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

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 tingkat kepemilikan > 25%. Likuiditas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap effective tax 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 
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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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LAMPIRAN I – Pajak Deductible 

Bagi Penerima Penghasilan Bagi Pemberi Penghasilan 

Jenis Penghasilan Taxable Bagi Yang 
Menerima Jenis Biaya Deductible 

Penggantian atau 
imbalan berkenaan 
dengan pekerjaan 

atau jasa yang 
diterima atau 

diperoleh termasuk 
gaji, upah, 

tunjangan, honor, 
komisi, bonus, 

gratifikasi, uang 
pensiun, 

PPh Pasal 21, PPh 
Pasal 23, PPh Pasal 

4 ayat (2) 

Biaya gaji, biaya 
honor, biaya 

tunjangan, biaya 
komisi, dll 

Ya 

Hadiah dari undian 
atau pekerjaan atau 

kegiatan, dan 
penghargaan 

PPh Pasal 21, PPh 
Pasal 23, PPh Pasal 

4 ayat (2) 

Biaya hadiah/biaya 
promosi/biaya 

lainnya 
Ya 

Keuntungan karena 
penjualan atau 

karena pengalihan 
harta 

PPh Pasal 25/29 

Kerugian karena 
penjualan atau 

pengalihan harta 
yang dimiliki dan 

digunakan 
perusahaan 

Ya 

Penerimaan kembali 
pembayaran pajak 

yang telah 
dibebankan sebagai 

biaya dan 
pembayaran 
tambahan 

pengembalian pajak 

PPh Pasal 25/29 Beban Pajak (selain 
PPh) Ya 
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Bagi Penerima Penghasilan Bagi Pemberi Penghasilan 

Jenis Penghasilan Taxable Bagi Yang 
Menerima Jenis Biaya Deductible 

Bunga termasuk 
premium, diskonto, 
dan imbalan sebagai 

jaminan 
pengembalian utang 

PPh Pasal 23 Biaya bunga Ya 

Royalti PPh Pasal 23 Biaya royalti Ya 

Sewa PPh Pasal 23, PPh 
Pasal 4 aya Biaya sewa Ya 

Penerimaan atau 
perolehan 

pembayaran berkala 

PPh Pasal 21, PPh 
Pasal 25/29 

Biaya gaji, biaya 
alimentasi, biaya 

lainnya 
Ya 

Keuntungan karena 
pembebasan utang PPh Pasal 25/29 Biaya piutang tak 

tertagih Ya 

Dividen yang 
menjadi objek Pajak 

PPh Pasal 4 ayat 
(2), PPh Pasal 23 Mengurangi R/E Ya 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II – Pajak Non Deductible 

Bagi Penerima Penghasilan Bagi Pemberi Penghasilan 
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Jenis Penghasilan Nontaxable Bagi 
Yang Menerima Jenis Biaya Nondeductible 

Pembayaran dari 
perusahaan asuransi 
kepada orang pribadi 
sehubungan dengan 
asuransi kesehatan 

asuransi kecelakaan, 
asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna 

Ya 

Dividen yang 
dibayarkan oleh 

perusahaan 
asuransi kepada 
pemegang polis 

Ya 

Bantuan atau sumbangan Ya Bantuan atau 
sumbangan Ya 

Warisan Ya Warisan Ya 

Bagian laba yang 
diterima atau diperoleh 

anggota perseroan 
komanditer yang 

modalnya tidak terbagi 
atas saham-saham, 

persekutuan, 
perkumpulan, firma dan 

kongsi termasuk 
pemegang unit KIK 

Ya 

Gaji yang 
dibayarkan kepada 

anggota 
persekutuan, 
firma, atau 
perseroan 

komanditer yang 
modalnya tidak 

terbagi atas saham 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN III 

Daftar Sampel Penelitian – 13 Bank Devisa 

No Kode Saham Nama Bank Keterangan 
1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk Data Outlier 
2 - Bank Antar Daerah Belum IPO 
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3 INPC Bank Artha Graha Internasional, Tbk Data Outlier 
4 - Bank BNI Syariah Belum IPO 
5 BBKP Bank Bukopin, Tbk √ 
6 BNBA Bank Bumi Arta,Tbk Data Outlier 
7 - Bank ICB Bumiputera Indonesia Belum IPO 
8 BBCA Bank Central Asia, Tbk √ 
9 BNGA Bank CIMB Niaga, Tbk √ 
10 BDMN Bank Danamon Indonesia, Tbk √ 
11 BCIC Bank JTrust Indonesia, Tbk √ 
12 - Bank Ganesha Belum IPO 
13 - Bank Hana Belum IPO 
14 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk Data Outlier 
15 - Bank ICBC Indonesia Belum IPO 
16 - Bank Index Selindo Belum IPO 
17 - Bank SBI Indonesia Belum IPO 
18 BNII Bank Maybank Indonesia, Tbk √ 
19 BKSW Bank QNB Kesawan, Tbk Data Outlier 
20 - Bank Maspion Indonesia Belum IPO 
21 MAYA Bank Mayapada Internasional, Tbk √ 
22 MEGA Bank Mega, Tbk √ 
23 - Bank Mestika Dharma Belum IPO 
24 - Bank Metro Ekspress Belum IPO 
25 - Bank Muamalat Indonesia Belum IPO 
26 BACA Bank Capital Indonesia, Tbk Data Outlier 
27 BBNP Bank Nusantara Parahyangan, Tbk √ 
28 NISP Bank OCBC NISP, Tbk √ 
29 PNBN Pan Indonesia Bank, Tbk √ 
30 BNLI Bank Permata, Tbk √ 
31 BSIM Bank Sinarmas, Tbk √ 
32 MCOR Bank Windu Kentjana Internasional, 

Tbk 
Data Outlier 

33 - Bank Syariah Mandiri Belum IPO 
34 - Bank Syariah Mega Indonesia Belum IPO 
35 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bank UOB Indonesia Belum IPO 

 

LAMPIRAN IV 

Tabel Regresi Data Panel 

BUSN Devisa  Tahun Size Firm LDR ROA ETR 

 _BBKP  2010 29 1.00 0.03 0.27 

 _BBKP  2011 29 0.82 0.03 0.26 

 _BBKP  2012 30 0.84 0.03 0.26 
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 _BBKP  2013 30 1.41 0.05 0.26 

 _BBKP  2014 30 1.01 0.03 0.27 

 _BBCA  2010 33 0.55 0.04 0.20 

 _BBCA  2011 34 0.62 0.04 0.21 

 _BBCA  2012 34 0.69 0.04 0.20 

 _BBCA  2013 34 0.75 0.04 0.20 

 _BBCA  2014 36 0.77 0.04 0.20 

 _BDMN  2010 32 0.94 0.03 0.25 

 _BDMN  2011 33 0.98 0.03 0.25 

 _BDMN  2012 33 1.01 0.03 0.25 

 _BDMN  2013 33 0.95 0.03 0.25 

 _BDMN  2014 33 0.93 0.01 0.25 

 _MEGA  2010 29 1.00 0.03 0.27 

 _MEGA  2011 29 0.82 0.03 0.26 

 _MEGA  2012 30 0.84 0.03 0.26 

 _MEGA  2013 30 1.41 0.05 0.26 

 _MEGA  2014 30 1.01 0.03 0.27 

 _BCIC  2010 30 0.71 0.03 0.26 

 _BCIC  2011 30 0.84 0.02 0.26 

 _BCIC  2012 30 0.83 0.01 0.26 

 _BCIC  2013 30 0.96 0.01 0.26 

 _BCIC  2014 30 0.71 0.01 0.26 

 _MAYA  2010 30 0.78 0.01 0.26 

 _MAYA  2011 30 0.82 0.02 0.26 

 _MAYA  2012 30 0.81 0.02 0.25 

 _MAYA  2013 31 0.86 0.03 0.24 

 _MAYA  2014 31 0.81 0.02 0.25 

 _BNLI  2010 30 0.71 0.03 0.26 

 _BNLI  2011 30 0.84 0.02 0.26 

 _BNLI  2012 30 0.83 0.01 0.26 

 _BNLI  2013 30 0.96 0.01 0.26 

 _BNLI  2014 30 0.71 0.01 0.26 

 _BBNP  2010 29 0.80 0.02 0.25 

 _BBNP  2011 30 0.85 0.02 0.26 

 _BBNP  2012 30 0.85 0.02 0.26 

 _BBNP  2013 30 0.84 0.02 0.26 

 _BBNP  2014 30 0.85 0.01 0.26 

 _NISP  2010 32 0.80 0.01 0.26 

 _NISP  2011 32 0.87 0.02 0.25 

 _NISP  2012 32 0.87 0.02 0.25 

 _NISP  2013 32 0.92 0.02 0.25 
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 _NISP  2014 32 0.94 0.02 0.25 

 _BSIM  2010 28 0.87 0.03 0.27 

 _BSIM  2011 28 0.86 0.04 0.26 

 _BSIM  2012 29 0.93 0.03 0.26 

 _BSIM  2013 29 0.94 0.04 0.26 

 _BSIM  2014 29 0.88 0.03 0.25 

 _PNBN  2010 32 0.74 0.02 0.25 

 _PNBN  2011 32 0.80 0.02 0.25 

 _PNBN  2012 33 0.88 0.02 0.25 

 _PNBN  2013 33 0.88 0.02 0.25 

 _PNBN  2014 33 0.91 0.02 0.26 

_ BNGA 2010 30 0.78 0.01 0.26 

_ BNGA 2011 30 0.82 0.02 0.26 

_ BNGA 2012 30 0.81 0.02 0.25 

_ BNGA 2013 31 0.86 0.03 0.24 

_ BNGA 2014 31 0.81 0.02 0.25 

 _BNII  2010 32 0.74 0.02 0.25 

 _BNII  2011 32 0.80 0.02 0.25 

 _BNII  2012 33 0.88 0.02 0.25 

 _BNII  2013 33 0.88 0.02 0.25 

 _BNII  2014 33 0.91 0.02 0.26 

 

 

 

 

LAMPIRAN V 

Hasil Regresi Menggunakan Fixed Effect 

 

A. Uji Chow 
 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 9.970386 (12,49) 0.0000 

Cross-section Chi-square 80.338272 12 0.0000 
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Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: ETR   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/03/16   Time: 01:27   

Sample: 2010 2014   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 65  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     SIZE_FIRM -0.005641 0.000552 -10.22222 0.0000 

ROA -0.852911 0.103567 -8.235315 0.0000 

LDR 0.055598 0.007173 7.750949 0.0000 

C 0.398835 0.019281 20.68518 0.0000 
     
     R-squared 0.804166     Mean dependent var 0.251977 

Adjusted R-squared 0.794535     S.D. dependent var 0.015458 

S.E. of regression 0.007007     Akaike info criterion -7.024320 

Sum squared resid 0.002995     Schwarz criterion -6.890512 

Log likelihood 232.2904     Hannan-Quinn criter. -6.971524 

F-statistic 83.49633     Durbin-Watson stat 1.071607 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

 

 

B. Uji Hausman 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     

Cross-section random 37.843299 3 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     SIZE_FIRM -0.002507 -0.005551 0.000001 0.0053 

ROA -0.265104 -0.605850 0.006710 0.0000 

LDR 0.011917 0.034045 0.000013 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test equation:  
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Dependent Variable: ETR   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/03/16   Time: 01:29   

Sample: 2010 2014   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 65  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.325623 0.037440 8.697286 0.0000 

SIZE_FIRM -0.002507 0.001246 -2.012135 0.0497 

ROA -0.265104 0.126406 -2.097244 0.0412 

LDR 0.011917 0.006577 1.811982 0.0761 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.943100     Mean dependent var 0.251977 

Adjusted R-squared 0.925682     S.D. dependent var 0.015458 

S.E. of regression 0.004214     Akaike info criterion -7.891063 

Sum squared resid 0.000870     Schwarz criterion -7.355829 

Log likelihood 272.4595     Hannan-Quinn criter. -7.679879 

F-statistic 54.14420     Durbin-Watson stat 1.665690 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

C. UJI AUTOKORELASI 
 

 

Dependent Variable: ETR   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/03/16   Time: 01:31   

Sample: 2010 2014   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 65  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     SIZE_FIRM -0.002507 0.001246 -2.012135 0.0497 

ROA -0.265104 0.126406 -2.097244 0.0412 

LDR 0.011917 0.006577 1.811982 0.0761 

C 0.325623 0.037440 8.697286 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.943100     Mean dependent var 0.251977 

Adjusted R-squared 0.925682     S.D. dependent var 0.015458 

S.E. of regression 0.004214     Akaike info criterion -7.891063 

Sum squared resid 0.000870     Schwarz criterion -7.355829 

Log likelihood 272.4595     Hannan-Quinn criter. -7.679879 
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F-statistic 54.14420     Durbin-Watson stat 1.665690 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

D. UJI MULTIKOLINIERITAS 
 

 

 SIZE_FIRM ROA LDR 

SIZE_FIRM 1 -0.00301783244214627 -0.2322575411956485 

ROA -0.00301783244214627 1 0.3520446656817739 

LDR -0.2322575411956485 0.3520446656817739 1 

 

 

E. UJI NORMALITAS 
 

0

2

4

6

8

10

-0.005 0.000 0.005 0.010

Series: Standardized Residuals

Sample 2010 2014

Observations 65

Mean      -3.20e-19

Median  -0.000542

Maximum  0.009639

Minimum -0.007239

Std. Dev.   0.003687

Skewness   0.134018

Kurtosis   2.692243

Jarque-Bera  0.451093

Probability  0.798080

 
 

 
F. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

Dependent Variable: RESID2   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/03/16   Time: 01:39   

Sample: 2010 2014   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 65  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     SIZE_FIRM 3.14E-06 5.43E-06 0.578106 0.5658 

ROA -0.001055 0.000550 -1.916436 0.0612 

LDR 2.01E-05 2.86E-05 0.701188 0.4865 

C -7.64E-05 0.000163 -0.468512 0.6415 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.162791     Mean dependent var 1.34E-05 

Adjusted R-squared -0.093498     S.D. dependent var 1.75E-05 

S.E. of regression 1.84E-05     Akaike info criterion -18.76394 

Sum squared resid 1.65E-08     Schwarz criterion -18.22870 

Log likelihood 625.8280     Hannan-Quinn criter. -18.55275 

F-statistic 0.635186     Durbin-Watson stat 1.993609 

Prob(F-statistic) 0.831235    
     
     

 
 
 
Estimation Command: 
========================= 
LS(?, CX=F) ETR SIZE_FIRM ROA LDR  C 
 
Estimation Equation: 
========================= 
ETR = C(1)*SIZE_FIRM + C(2)*ROA + C(3)*LDR + C(4) + [CX=F] 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
ETR = -0.00250720662458*SIZE_FIRM - 0.265103818602*ROA + 0.0119169606344*LDR + 
0.325623438107 + [CX=F] 
 

 

G. STATISTIK DESKRIPTIF 
 

 ETR SIZE_FIRM ROA LDR 

 Mean  0.251977  30.99321  0.023501  0.863488 

 Median  0.256317  30.43030  0.020700  0.850000 

 Maximum  0.269935  36.24792  0.051400  1.410000 

 Minimum  0.199789  28.08231  0.010600  0.552000 

 Std. Dev.  0.015458  1.638002  0.009069  0.134626 

 Skewness -2.362706  0.570079  0.989283  1.769037 

 Kurtosis  8.142942  3.007142  3.940435  9.568709 

     

 Jarque-Bera  132.1108  3.520858  12.99767  150.7618 

 Probability  0.000000  0.171971  0.001505  0.000000 

     

 Sum  16.37851  2014.559  1.527536  56.12670 

 Sum Sq. Dev.  0.015292  171.7153  0.005264  1.159938 

     

 Observations  65  65  65  65 
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