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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui ada tidaknya pengaruh dewan

komisaris terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Penelitian sample

menggunakan metode purposive sampling. Data diperoleh dari data sekunder

laporan tahunan 6 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2010-2014. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu

dan berbagai teori pendukung lainnya yang kemudian dianalisa menggunakan

program Eviews 7.1.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh

terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Dewan Komisaris, Tata Kelola Perusahaan
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ABSTRACT

The objective of this research is to obtain the effect between board of

commissioner and tax avoidance in the mining sector listed on Indonesia Stock

Exchange 2010-2014. This research use puurposive sampling methods. This

research use secondary data which obtain from 6 different listed company’s

annual reports. Hyphoteses in the research based on earlier research and several

supporting other theories which analyze using Eviews 7.1 programs.

This research show that board of commissioner have impact on tax

avoidance in the mining sector listed on Indonesia Stock Exchange 2010-2014.

Keywords: Tax Avoidance, Board of Commissioner, Corporate Governance
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan unsur penting dalam suatu negara, pajak adalah

iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan

dengan tugas pemerintah (Bohari, 2012). Maka sebab itu, penerimaan

pajak harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan

negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sejak

reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia

mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem

perpajakan self assessment. Sangat berbeda dari masa sebelumnya, mulai

saat itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk memperhitungkan,

menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang disetor oleh

Wajib Pajak tersebut dianggap benar, sampai pemerintah dapat

membuktikannya salah.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan nomor 28 tahun 2007 memberikan pengertian pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
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tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun berbeda dengan negara, perusahaan sebagai Wajib Pajak

badan menganggap pajak merupakan suatu beban murni yang tidak

memiliki konstribusi secara langsung terhadap keuntungan perusahaan,

dan mengurangi laba bersih (Hardika, 2007). Menurut Santoso dan Ning

(2013) perusahaan selaku wajib pajak badan (perseroan) masih

mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena

secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor

bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang

mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak.

Dalam praktik yang ada, pembayaran pajak yang tinggi menjadikan

Wajib Pajak merasa perlu melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak.

Efisiensi pembayaran pajak tersebut dapat dilakukan dengan adanya

manajemen pajak. Pohan (2013) dalam Anggoro (2015) menjelaskan

bahwa manajemen pajak sebenarnya berasal dari hal yang sangat

mendasar dari sifat manusia (manusiawi), “kalau bisa tidak membayar

mengapa harus membayar, kalau bisa membayar lebih kecil mengapa

harus membayar lebih besar”. Pohan (2013) juga menjelaskan bahwa

salah satu fungsi dari manajemen pajak adalah melakukan perencanaan

pajak.

Zain (2007) menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah suatu

proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan
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perundang-undangan perpajakan tersebut, untuk kemudian diolah

sedemikian rupa sehingga ditemukannya suatu cara penghindaran pajak

yang dapat menghemat pajak akibat cacat teoritis tersebut. Dalam

melakukan perencanaan pajak, strategi umum yang di gunakan salah

satunya adalah penghindaran pajak (Rahman, 2012).

Tax Avoidance atau yang sering disebut juga sebagai penghindaran

pajak sebagai upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal

dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan

perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung

memanfaatkan kelemahan- kelemahan (grey area) yang terdapat dalam

undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil

jumlah pajak yang terhutang (Pohan, 2013). Sedangkan Lim (2011)

mendefinisikan pengertian tax avoidance sebagai penghematan pajak

yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan

secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Akhir tahun 2012, badan pajak Inggris HM Revenue and Customs

(HMRC) mengungkapkan kasus penghindaran pajak dengan cara pajak

bonus karyawan investment banking dari AS. Agar pembayaran bonus ini

tidak terdeteksi, karyawan investment banking cabang Inggris diminta

mengajukan permohonan pinjaman lunak ke investment banking cabang

AS. Dengan dalih pinjaman lunak, karyawan investment banking cabang

Inggris tidak harus membayar pajak penghasilan (Sumber:

www.kemenkeu.go.id).
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Di Indonesia, pada tahun 2011 Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) mengungkapkan banyak perusahaan tambang

yang mengemplang pajak. Ironisnya,ini banyak pula dilakukan oleh

korporasi tambang besar (Sumber: www.berdikarionline.com). Peneliti

Kebijakan Ekonomi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Wiko

Saputra mengungkapkan, bahwa jumlah aliran uang ilegal di Indonesia

mencapai Rp 227,75 triliun pada 2014. Nah, sektor pertambangan

menyumbang porsi terbesar dalam aliran uang yang bertujuan untuk

menghindari atau upaya penggelapan pajak, jumlahnya sekitar Rp 23,89

triliun ungkap Wiko kepada media baru-baru ini

(http://pwyp-indonesia.org/id). Memperkuat ungkapan yang

dikemukakan oleh KPK dan Wiko Saputra, data penerimaan pajak yang

berasal dari sektor pertambangan yang diterima negara mengalami

penurunan dari tahun 2011 hingga tahun 2013.

Tabel 1.1

REALISASI PENERIMAAN PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

KOMODITAS
TAHUN BAYAR (miliar rupiah)

2009 2010 2011 2012 2013

Pertambangan Batubara 20,929.0 20,930.5 23,993.5 28,852.9 20,145.2

Pertambangan Emas 4,626.6 8,048.5 10,138.3 3,774.9 972.4

Pertambangan Nikel 925.8 492.8 2,389.6 926.8 286.1

Pertambangan Tembaga 10,652.2 14,851.2 18,248.2 8,366.7 3,745.3

Pertambangan Lainnya 12,110.9 13,933.0 16,287.4 18,446.8 31,566.8

TOTAL 49,244.5 58,256.0 71,057.0 60,368.1 56,715.8

Sumber: Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak

http://www.berdikarionline.com).
http://www.berdikarionline.com).
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Penghindaran pajak merupakan suatu persoalan yang rumit dan unik,

menurut undang-undang yang ada hal ini di perbolehkan dengan melihat

peraturan yang sudah di tentukan. Namun di sisi lain, suatu dilema etika

ketika sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Jika suatu

perusahaan melakukan pengurangan pajak tersebut dapat mempengaruhi

dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan maupun

program-program sosial lain, maka perusahaan dapat dikategorikan tidak

bertanggung jawab secara sosial (Huseynov, 2012).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan bukan

merupakan hal yang tidak disengaja. Keputusan yang di ambil dalam

melakukan penghindaran pajak ini merupakan suatu kebijakan yang di

buat oleh perusahaan melalui adanya perencanaan pajak. Terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan membuat

kebijakan tersebut, salah satunya adalah peran dari corporate

governance perusahaan. Corporate Governance merupakan suatu sistem

yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara

profesional berlandaskan prinsip- prinsip transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independen serta kewajaran dan kesetaraan (Bursa Efek

Indonesia). Kunci sukses dan kesinambungan dari implementasi Good

Corporate Governance adalah berfungsinya organ-organ Perseroan yaitu

RUPS, Dewan Komiaris, dan Direksi secara efektif (Undang-Undang

No.40 tahun 2007).

Dalam praktiknya, corporate governance memainkan peran yang
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sangat penting dalam perusahaan, organ perseroan ini berpengaruh

dalam menentukan arah dan mengendalikan suatu perusahaan. Peran lain

yang dimainkan corporate governance ialah penentu keputusan

penghindaran pajak (Low, 2006); (Lewellen, 2003) dalam Permana

(2015). Corporate governance sebagai tata kelola perusahaan

menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin

perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang

dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak (Permana, 2015).

Corporate governance dalam penelitian ini di proksikan pada dewan

komisaris sesuai dengan Bursa Efek Indonesia bahwa Dewan Komisaris

memiliki komposisi dan jumlah yang sesuai kebutuhan untuk

menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan memperhatikan

efektivitas dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang

dilakukan salah satunya adalah keputusan dalam melakukan

penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa

penelitian telah melaporkan hasil penelitian tentang hubungan ukuran

dewan komisaris dengan tax avoidance. Hubungan ukuran dewan

komisaris dengan tax avoidance menurut Winarsih, Prasetyono, dan

Kusufi (2014) mengungkapkan tingginya jumlah dewan komisaris akan

cenderung tinggi pula tax avoidance nya dan tidak semua anggota dewan

komisaris dapat menunjukkan kualitasnya sehingga fungsi pengawasan

tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan

terhadap manajemen dalam melakukan tax avoidance. Khaoula & Ali
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(2012) mengungkapkan antara ukuran dewan komisaris dengan effective

tax rate mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan.

Selain ukuran dewan komisaris, tax avoidance dapat dipengaruhi

oleh dewan komisaris independen. Sesuai dengan Surat Keputusan

Direksi PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor: Kep-315/BEJ/06/2000

mengharuskan perusahan yang terdaftar di bursa efek untuk memiliki

pihak independensi yang memonitor perusahaan yakni Komisaris

Independen agar tercipta Good Corporate Governance. Menurut Task

Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Komisaris

Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi

dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham

pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Hubungan

antara dewan komisaris independen dengan tax avoidance, seperti hasil

penelitian yang diungkapkan Sari (2014) dan Maharani & Suardana

(2014) bahwa hubungan antara dewan komisaris independen dengan tax

avoidance mempunyai hubungan yang signifikan dan memiliki pengaruh

yang negatif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sari (2014),

Maharani dan Suardana (2014), penelitian yang dilakukan Pramudito

dan Sari (2015) dan Lasimpala, Tuli, dan Husain (2015) mengupkapkan

bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif yang

tidak signifikan.
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Selain ukuran dewan komisaris dan proporsi dewan komisaris

independen, tax avoidance dapat dipengaruhi oleh gender dewan

komisaris. Optimasi pajak adalah kegiatan hukum yang bertujuan untuk

meminimalkan beban pajak perusahaan mengambil keuntungan dari

hukum dan keuntungan pajak yang diberikan oleh Negara, interpretasi

dari situasi dan peraturan pajak yang berbeda tergantung pada sifat

maskulin dan feminin (Zemzem dan Ftouhi, 2013). Croson & Gneezy

2009; Hasseldine 1999 dalam Zemzem dan Ftouhi, 2013

mengasumsikan bahwa wanita cenderung memiliki kepatuhan pajak

yang tinggi, sedangkan pria cenderung lebih agresif dalam hal pajak.

Hubungan antara gender dewan komisaris dengan tax avoidance, seperti

hasil penelitian yang di ungkapkan Ridwan, Zaitul, Yulistia (2014);

Zemzem & Ftouhi (2013); dan Khaoula dan Ali (2012) bahwa hubungan

antara gender dewan komisaris memiliki pengaruh positif dengan

effective tax rate. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Zemzem & Ftouhi (2013); Ridwan, Zaitul, Yulistia (2014); dan Khaoula

dan Ali (2012), penelitian yang dilakukan oleh Huseynov dan Klamm

(2012) mengungkapkan bahwa gender dewan komisaris berpengaruh

negatif secara signifikan terhadap effective tax rate.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan replikasi dari

peneliti Khaoula dan Ali (2012), penelitian ini dilakukan untuk menguji

apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap tax avoidance karena

hasil yang diungkapkan peneliti-peneliti terdahulu mengalami perbedaan
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(inconsistency).

Penelitian ini memasukkan variabel kontrol ukuran perusahaan.

Pentingnya variabel kontrol tersebut dimasukkan ke dalam model

penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris sejauh mana variabel

kontrol tersebut turut mempengaruhi dewan komisaris terhadap tax

avoidance. Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat

mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil

berdasarkan total assets, log size, dan sebagainya (Hormati, 2009).

Menurut Marfu’ah (2015), semakin besar ukuran perusahaannya, maka

transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks dan hal itu

memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada

untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi.

Selain ukuran perusahaan, variabel kontrol yang digunakan dalam

penelitian ini adalah profitabilitas yang diproksikan menggunakan

Return On Asset. Return on Assets (ROA) merupakan satu indikator

yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai

ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA

berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak

penghasilan untuk Wajib Pajak Badan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh

Khaoula dan Ali (2012) adalah penelitian ini tidak menggunakan

variabel independen CEO Duality dikarenakan adanya perbedaan sistem

yang digunakan oleh Tunisia dan Indonesia. Sistem yang digunakan di
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Tunisia adalah one tier system dimana keanggotaan Dewan Komisaris

dan Direksi tidak dipisahkan. Peran dewan komisaris (pengawas) dan

peran dewan direksi (pelaksana/eksekutif) dijadikan dalam satu wadah

yang disebut board of director (Tricker, 2009). Sedangkan Indonesia

menganut two tier system dimana peran dewan komisaris dan dewan

direksi dipisah secara jelas. Dewan komisaris akan mengawasi kerja

dewan direksi (Tricker, 2009). Jenis industri juga yang membedakan

penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu

menggunakan semua perusahaan yang yang terdaftar di Tunisia Stock

Exchange periode 2000-2007 tetapi penelitian ini menggunakan

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2010-2014.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh

Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan

Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode

2010-2014”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas maka peneliti akan

melakukan pengujian terhadap:

1. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap tax

avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa
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Efek Indonesia periode 2010-2014?

2. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh

terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014?

3. Apakah Gender Dewan Komisaris berpengaruh terhadap tax

avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2010-2014?

4. Apakah ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris

independen, dan gender dewan komisaris berpengaruh secara

bersama-sama terhadap tax avoidance pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2010-2014?

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti

lebih lanjut. Pembatasan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang terbatas yaitu

perusahaan pertambangan saja, sehingga hasil dari penelitian ini

tidak dapat digeneralisir.

2. Penelitian ini fokus pada tax avoidance.

3. Karakteristik dewan komisaris dalam penelitian ini masih sebatas

pada ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris

independen, dan gender dewan komisaris.
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4. Sample dalam penelitian ini merupakan Perusahaan Pertambangan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5. Penulis membatasi periode penelitian dengan menggunakan

Laporan Tahunan periode tahun 2010-2014.

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian

ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Ukuran Dewan

Komisaris berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2010-2014.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Proporsi Dewan

Komisaris Independen perusahaan berpengaruh terhadap tax

avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2010-2014.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Gender Dewan

Komisaris perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2010-2014.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ukuran dewan komisaris,

proporsi dewan komisaris independen, dan gender dewan komisaris

berpengaruh secara bersama-sama terhadap tax avoidance pada
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perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2010-2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang dewan komisaris yang mempengaruhi

penghindaran pajak perusahaan ini bermanfaat bagi pihak-pihak

yang terkait dan berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai

pengaruh dewan komisaaris yang dapat berpengaruh terhadap

penghindaran pajak.

2. Bagi Akademisi, penelitian ini memberikan informasi dan

memberikan kontribusi, bagi perkembangan ilmu pengetahuan

terutama penelitian yang berkaitan peran dewan komisaris dalam

melakukan penghindaran pajak.

3. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan evaluasi

terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang

dipengaruhi oleh dewan komisaris.

4. Bagi Penelitian mendatang, penelitian ini dapat digunakan

sebagai bahan acuan untuk penelitian mendatang mengenai peran

dewan komisaris dan pengaruhnya dalam penghindaran pajak.

1.6 Sistematika Penulisan
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Sistimatika ini terdiri dari lima bab. Berikut uraiannya:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menjelaskan terlebih dahulu

teori yang mendasari mengenai hubungan tax

avoidance dengan ukuran dewan komisaris, proporsi

dewan komisaris independen dan gender dewan

komisaris perusahaan. Kemudian penulis

menjabarkan teori yang digunakan dalam

menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris,

proporsi dewan komisaris independen dan gender

dewan komisaris perusahaan perusahaan terhadap tax

avoidance. Bab ini juga memuat pengembangan

hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis membahas tentang desain

penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling,

definisi operasional variabel dan pengukurannya, dan

metode analisis data.
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BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai

pengujian kualitas data, pengujian hipotesis, dan

analisis hasil penelitian.

BAB V : Kesimpulan

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan hasil

analisis data, keterbatasan penelitian, dan saran.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Akuntansi Positif

Teori yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986)

mengemukakan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan

dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan, perusahaan

harus diberi kebebasan untuk memilih salah satu dari alternatif prosedur

untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimumkan nilai

perusahaan. Kondisi ini diperkuat dengan pemberian fleksibilitas kepada

manajer dalam memilih metode akuntansi yang diperbolehkan standar

akuntansi selama tidak menyimpang dari standar.

Tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif yaitu (Scott,

2009):

a.The Bonus Plan Hypothesis

Manajer menginginkan bonus yang tinggi, jika bonus bergantung pada

laba yang dilaporkan, maka manajer akan memaksimalkan bonus

mereka dengan melaporkan pendapatan setinggi mungkin.

b. The Debt Covenant Hypothesis

Perusahaan memiliki rasio antara utang dan ekuitas lebih besar,

cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi

dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar
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perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang

dapat diperolehnya.

c.The Political Cost Hypothesis (Hipotesis Biaya Politik)

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan

biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan

tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka

tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus

ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah,

subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini ialah Self

Assessment System dimana pemerintah memberikan kesempatan bagi

perusahaan melakukan penghitungan penghasilan kena pajaknya. The

Political Cost Hypothesis mendorong pihak perusahaan memanipulasi atau

menyembunyikan informasi keadaan perusahaan kepada pemerintah,

dimana pihak perusahaan yang memiliki informasi lebih banyak akan

memaksimalkan keuntungannya sendiri dan hal ini dapat mengakibatkan

kerugian pada pihak pemerintah.

Perusahaan selaku Wajib Pajak Badan diharuskan untuk

membayarkan pajak sesuai dengan peraturan. Namun disisi lain, tarif pajak

yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan harus diawasi agar tidak

melanggar undang-undang yang berlaku. Dewan Komisaris memiliki

fungsi untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi, agar
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perusahaan tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang

merugikan perseroan, shareholders dan stakeholders (Khairandy, 2008).

Dewan komisaris memiliki komposisi dan jumlah yang sesuai

kebutuhan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan

memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006).

Mengawasi pengambilan keputusan yang dilakukan salah satunya adalah

keputusan dalam melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh

perusahaan.

2.2 Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

dijelaskan bahwa, “...pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarnya

kemakmuran rakyat...”.

Mardiasmo (2011) mengungkapkan bahwa pajak merupakan sumber

penerimaan negara yang memiki dua fungsi yaitu fungsi anggaran

(budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya dan fungsi mengatur (regulerend) sebagai

alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam

bidang sosial dan ekonomi.



Indonesia Banking School

19

Mardiasmo (2011) menjelaskan juga mengenai sistem pemungutan

pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu

sebagai berikut:

1. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak yang terutang.

3. With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan yang

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan

Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.1 Manajemen Pajak

Pembayaran pajak yang cukup besar bagi sebuah perusahaan

memungkinkan perusahaan tersebut harus menekan serendah mungkin

biaya pajaknya dengan adanya manajemen pajak. Menurut Pohan (2013)

menyimpulkan bahwa, manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang

dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha melalui

proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kewajiban dan hak

perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari

orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan

baik, efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang
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maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau

penghasilan.

Pohan (2013) juga menjelaskan bahwa fungsi dari manajemen pajak

ada tiga, yaitu:

a) Perencanaan Pajak

Upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat pajak

dengan cara mengatur perhitungan penghasilan yang lebih kecil yang

dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan

b) Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Mengimplementasikan baik secara formal maupun material

penghematan pajak yang dilakukan.

c) Pengendalian Pajak

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban

pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan

telah memenuhi persyaratan formal maupun material.

2.2.2 Perencanaan Pajak

Salah satu fungsi dari manajemen pajak adalah melakukan

perencanaan pajak, perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi

usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa

dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat
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ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan

(loopholes) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah

minimum (Pohan, 2013).

Menurut Suandy (2011), perencanaan pajak (Tax Planning) adalah

langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan

pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat

diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada

umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk

meminimumkan kewajiban pajak

2.2.3 Tax Avoidance

Menurut Rahman (2012), salah satu strategi umum yang digunakan

perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak ialah tax avoidance. Tax

avoidance adalah bentuk dari perencanaan pajak, namun perencanaan

berubah menjadi peghindaran ketika wajib pajak berusaha untuk

mendapatkan manfaat pajak (Murray, 2012). Sedangkan menurut Pohan

(2013), tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan

secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan

ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan

cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang

terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk

memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Kesit (2015), grey area yang terdapat dalam undang-undang

dan peraturan perpajakan yaitu:
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1. Grey area di KUP

a. Pengurus WP badan belum ber-NPWP, aspek pajak atas WP

pindah domisili

b. Terlambat NPWP (termasuk ekspatriate) atau PKP, mengajukan

keberatan tanpa membayar SKPKB

c. Jatuh tempo penyetoran/pelaporan pajak di hari Sabtu

d. Hak atas imbalan bunga bagi WP, banding atas kasus keberatan

yang tidak memenuhi syarat formal

e. NPWP WP orang pribadi yang sudah meninggal dunia, pengisian

daftar harta bagi WP orang pribadi

2. Grey area di Pajak Penghasilan

a. Masalah taxability suatu penghasilan (pinjam bendera, selisih kurs

atas deposito valas

b.Masalah deductibility pengeluaran (promosi, kupon makan, pajak

daerah, sanksi, biaya penagihan pajak, dsb.)

c. Harta menurut pajak dengan aktiva menurut akuntansi,

pengelompokkan harta aspek pajak atas goodwill

d.Bonus karyawan yang dihitung dari laba tahun lalu, pengaruh rugi

selisih kurs pada angsuran PPh Pasal 25

e. Menentukan tes waktu untuk BUT (fisik atau kontrak)

3. Grey area di PPh Pasal 21 atau 26

a. Direksi tidak digaji oleh perusahaan, ekspatriate digaji di bawah

standar
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b.Gross up PPh Pasal 21 yang tidak konsisten, karyawan daerah

dipotong di pusat (tempat terutang)

c. Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap sekutu firma

4. Grey area di PPh Pasal 23 atau 26 atau Final

a. Gross up PPh Pasal 23 sepihak, kredit konsumen dengan financial

leasing

b. Pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan di luar P3B, BUT

aktivitas dan PPh Pasal 26-nya.

Penghindaran pajak adalah bagian dari tax planning yang dilakukan

dengan tujuan meminimalkan pembayaran (Masri, 2013). Menurut

Hanlon dan Heitzman (2010), penghindaran pajak yang dilakukan oleh

perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara. Pengukuran itu dirangkum

dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak
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Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Dalam penelitian ini, pengukuran pajak yang digunakan ialah Tarif

Pajak Efektif (effective tax rate). Tarif pajak efektif menunjukan

efektifitas dari penghindaraan pajak, karena tarif pajak efektif dapat

mencerminkan perbedaan laba buku dengan laba fiskal (Frank et al, 2009).

Effective Tax Rate yang digunakan dalam pengukuran ialah GAAP ETR.

Dyreng et al (2007) menyatakan bahwa GAAP ETR merupakan salah satu

alat yang dapat digunakan untuk mengukur tax avoidance. Menurut

Hanlon dan Heitzmant (2010) pendekatan GAAP ETR mampu

menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda

temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai beban pajak

kini dan beban pajak tangguhan.
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2.3 Corporate Governance

Definisi yang dikemukakan oleh Organization for Economic

Cooperation and Development (OECD) corporate governance merupakan

sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengontrol suatu bisnis

perusahaan. Struktur corporate governance itu sendiri dapat menentukan

pembagian hak dan tanggung jawab antara pihak yang berbeda dalam

perusahaan, seperti dewan, manajer, pemegang saham dan pemangku

kepentingan lainnya, serta dapat membuat aturan dan prosedur dalam

pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan

perusahaan.

Dalam mencapai kinerja yang baik, suatu perusahaan harus memenuhi

prinsip-prinsip good corporate governance, prinsip-prinsip good corporte

governance berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance tahun

2006 adalah sebagai berikut:

a.Transparansi (Transparency)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan

dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku

kepentingan.

b. Akuntabilitas (Accountability)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara

transparan dan wajar.

c.Responsibilitas (Responsibility)



Indonesia Banking School

26

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka

panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

d. Independensi (Independency)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak

saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e.Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang

saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas

kewajaran dan kesetaraan.

Peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif ialah organ dari

perusahaan tersebut yang terdiri dari:

a.Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan

kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan

dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

b.Dewan Komisaris

Sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan

memberikan nasihat kepada direktur Perseroan terbatas (PT).

c.Direksi

Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan
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ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ

mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan

tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

2.3.1 Dewan Komisaris

Menurut Egon Zehnder (2000) dalam FCGI, Dewan Komisaris

merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk

menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen

dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya

akuntabilitas. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006),

agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif,

perlu dipenuhi beberapa prinsip, salah satunya ialah Komposisi Dewan

Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif,

tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

Undang-Undang No.40 tahun 2007 menyatakan bahwa Dewan

Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih; Dewan

Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan

majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak

sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;

Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun

dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat

pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib

mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Terdapat 2 macam struktur dewan komisaris yang digunakan,
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yaitu one-tier system dan two-tier system (OECD, 2015). Sistem one-tier

merupakan struktur board yang menggabungkan fungsi manajemen dan

fungsi pengawasan. Sistem ini digunakan oleh beberapa negara seperti

Amerika Serikat, Australia, dan Perancis. Sedangkan sistem two-tier

merupakan struktur board yang memisahkan fungsi manajemen dan

fungsi pengawasan. Sistem ini banyak digunakan di negara Eropa

seperti Jerman dan Belanda. Indonesia merupakan salah satu negara

yang juga menggunakan sistem two-tier.

2.3.1.1 Ukuran Dewan Komisaris

Pada struktur internal suatu perusahaan, semakin banyaknya

jumlah anggota dewan komisaris dapat menyebabkan sulitnya

mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri,

kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari

manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna

bagi perusahaan. Salah satu kesulitan yang timbul dari banyaknya

jumlah dewan komisaris disebabkan karena sulitnnya koordinasi antar

anggota dewan tersebut dan hal ini menghambat proses pengawasan

yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris (Winarsih,

Prasetyono, dan Kusufi, 2014). Afnan dan Rahardja (2014)

menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris yang kecil lebih efektif

dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan

komisaris yang berukuran besar.
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2.3.1.2 Komisaris Independen

Menurut Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate

Governance, Komisaris Independen merupakan anggota dewan

komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan

komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari

hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak

semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek

Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan

bahwa perusahaan yang listed di Bursa harus mempunyai Komisaris

Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham

yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan controlling

shareholders). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal

Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan

Komisaris.

2.3.1.3 Gender Dewan Komisaris

Gender yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah

keberadaan perempuan dalam dewan komisaris mempengaruhi tax

avoidance. Laporan California Public Employees’ Retirement System

(2011) dalam Sihite (2012), mengungkapkan perusahaan yang

memiliki anggota dewan yang beragam memiliki kinerja yang lebih

baik dibandingkan dengan anggota dewan yang homogen.
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Sihite (2012) mengungkapkan bahwa perusahaan yang gagal

menempatkan perempuan dalam dewan untuk menyediakan nasihat

dan arahan mendapatkan beberapa risiko besar. Wanita dalam

struktur dewan komisaris dipandang dapat mengurangi kemungkinan

pengambilan resiko berlebih dan dapat meningkatkan transparasi

(Sundari dan Setiawan, 2015).

2.4 Variabel Kontrol penelitian

2.4.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat

mengklasifikasikan perusahaan kedalam kategori besar atau kecil

berdasarkan total aset, log size, dan sebagainya (Hormati, 2009). Menurut

Hanum (2013) menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih besar akan

membayar pajak yang lebih tinggi, sehingga dengan besaran laba yang

semakin besar maka akan menunjukkan tarif efektif pajak yang semakin

besar juga.

Dalam penelitian ini, total aset digunakan sebagai proksi untuk

mengukur ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan diartikan sebagai sebuah

skala dimana perusahaan dapat dikategorikan besar dan kecil dengan berbagai

cara, salah satunya adalah dilihat dari besar kecilnya aset yang dimiliki

(Ardyansyah, 2014). Total aset dihitung mengikuti penelitian Zemzem dan

Ftouhi (2013) dengan log natural total asset perusahaan pada saat tutup

tahun.
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2.4.2 Profitabilitas

Profitabilitas 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 sebagainya (Harahap, 2009). Menurut Van Horne

dan Wachowicz (2005), jenis-jenis rasio profitabilitas yaitu:

a.Gross Profit Margin

 SalesNet
COGS -  SalesNet

  GPM

b. Net Profit Margin

 SalesNet
Tax After Profit Net

  NPM

c.Return on Equity

Equity  Average
Income Net

 ROE

d. Return on Asset

Asset Total  Average
Income Net

ROA 

Penelitian ini menggunakan proksi ROA untuk mengukur rasio

profitabilitas. Menurut Kasmir (2012), ROA merupakan rasio yang

menunjukan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan

dan ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas

perusahaan karena menunjukan efektivitas manajemen dalam

menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.

Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak

efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar

pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut

menjadi lebih rendah, rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan

dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari
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adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain (Darmawan dan

Sukharta, 2014). ROA dihitung mengikuti penelitian Khaoula dan Ali

(2012) dengan menggunakan rumus:

Asset Total
Income Operating

ROA  

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian Ahmad Zemzem dan Khoula Ftouhi (2013) dengan judul

“The Effect of Board of Directors Characteristics on Tax Aggressiveness”.

Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Perancis

yang terdaftar dalam SBF 120 periode 2006-2010 sebanyak 73

perusahaan. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah

ukuran dewan komisaris, persentase dewan komisaris independen,

persentase wanita dalam dewan komisaris, dan duality. Variabel kontrol

yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on asset dan ukuran

perusahaan. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah tax

aggressiveness yang diproksikan dengan effective tax rate. Berdasarkan

hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh

negatif dan signifikan, persentase dewan komisaris independen

berpengaruh negatif namun tidak signifikan, persentase wanita dalam

dewan komisaris berpengaruh positif namun tidak signifikan, duality

berpengaruh negatif namun tidak signifikan, return on asset berpengaruh

positif dan signifikan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan

signifikan.
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Penelitian Aliani Ftouhi dan Zarai Mohamed Ali (2012) dengan judul

“The Board of Directors and The Corporate Tax Planning”. Sample yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan yang terdaftar dalam

Tunisia Stock Exchange periode 2000-2007 sebanyak 32 perusahaan.

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan

komisaris, persentase dewan komisaris independen, persentase wanita

dalam dewan komisaris, dan duality. Variabel kontrol yang digunakan

dalam penelitian ini adalah return on asset dan sektor perusahaan.

Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah tax planning yang

diproksikan dengan effective tax rate. Berdasarkan hasil penelitian

menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif namun

tidak signifikan, persentase dewan komisaris independen berpengaruh

positif namun tidak signifikan, persentase wanita dalam dewan komisaris

berpengaruh positif dan signifikan, duality berpengaruh negatif namun

tidak signifikan, return on asset berpengaruh positif namun tidak

signifikan, dan sektor perusahaan berpengaruh positif dan signifikan.

Penelitian Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih (2012)

dengan judul “Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance”.

Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan yang

Terdaftar di BEI periode 2008 sebanyak 200 perusahaan. Variabel bebas

yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris,

persentase dewan komisaris independen, kepemilikan institutional,

kualitas audit, dan komite audit. Sedangkan variabel terikat dalam
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penelitian ini adalah tax avoidance. Berdasarkan hasil penelitian

menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif namun

tidak signifikan, persentase dewan komisaris independen berpengaruh

negatif namun tidak signifikan, kepemilikan institutional berpengaruh

negatif namun tidak signifikan, komite audit berpengaruh positif dan

signifikan, kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan.

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Tax Avoidance

Dewan Komisaris memiliki fungsi untuk mengawasi dan memberikan

nasehat kepada direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan

pelanggaran hukum yang merugikan perseroan, shareholders dan

stakeholders (Khairandy, 2008). Dewan komisaris memiliki komposisi dan

jumlah yang sesuai kebutuhan untuk menjalankan fungsi pengawasan

secara independen dan memperhatikan efektivitas dalam pengambilan

keputusan (KNKG, 2006). Mengawasi pengambilan keputusan yang

dilakukan salah satunya adalah keputusan dalam melakukan penghindaran

pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian mengenai hubungan ukuran dewan komisaris dengan tax

avoidance sudah banyak diungkapkan hasilnya oleh beberapa peneliti,

menurut Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi (2014) mengungkapkan

tingginya jumlah dewan komisaris akan cenderung tinggi pula tax

avoidance nya dan tidak semua anggota dewan komisaris dapat
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menunjukkan kualitasnya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan

dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap

manajemen dalam melakukan tax avoidance. Khoula & Ali (2012)

mengungkapkan antara ukuran dewan komisaris dengan effective tax rate

mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan.

Komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip yang ada dapat

menimbulkan masalah dalam melaksanakan tugasnya, masalah yang

timbul adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antar dewan

komisaris. Keputusan yang diberikan dewan komisaris yang berbeda-beda

dalam suatu perusahaan merupakan suatu kelemahan yang terkait dengan

ukuran dewan komisaris yang memiliki jumlah anggota yang banyak.

Seperti halnya yang diungkapkan Nasution dan Setiawan (2007)

banyaknya jumlah dewan komisaris menimbulkan sulitnnya koordinasi

antar anggota dewan tersebut dan hal ini menghambat proses pengawasan

yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Oleh karena itu,

diharapkan ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap tax

avoidance, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah:

Ha1 = Ukuran Dewan Komisaris Berpengaruh Negatif Terhadap

Tax Avoidance

H01 = Ukuran Dewan Komisaris Tidak Berpengaruh Negatif

Terhadap Tax Avoidance

2.6.2 Pengaruh Persentase Dewan Komisaris Independen terhadap Tax

Avoidance
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Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang

tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan

pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan

perusahaan (Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate

Governance).

Penelitian mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap

tax avoidance yang dilakukan Pramudito & Sari (2015) dan Lasimpala,

Tuli, dan Husain (2015) mengupkapkan bahwa dewan komisaris

independen memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan.

Dari uraian diatas, komisaris independen sebagai dewan yang tidak

terafiliasi semata-mata hanya mementingkan perusahaan. Lanis dan

Richardson (2011) mengemukakan bahwa banyaknya dewan komisaris

yang tidak terafiliasi akan meningkatkan efektifitas dalam pengawasan

terhadap manajemen. Perusahaan yang memiliki pengawasan manajemen

yang efektif akan cenderung tidak mudah terlibat dalam kecurangan, dan

juga dewan komisaris independen yang kecil kemungkinannya akan

terlibat dalam penghindaran pajak (Khaoula dan Ali, 2012). Dengan

adanya komisaris independen dalam jumlah banyak, maka dalam setiap

fungsi pengawasan dalam perusahaan akan semakin tinggi sehingga

semakin meningkatkan tarif pajak efektif perusahaan atau menurunkan

penghindaran pajak perusahaan.
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Ha2 = Persentase Komisaris Independen Bepengaruh Positif

Terhadap Tax Avoidance.

H02 = Persentase Komisaris Independen Tidak Bepengaruh

Positif Terhadap Tax Avoidance.

2.6.3 Pengaruh Persentase Dewan Komisaris Wanita terhadap Tax Avoidance

Wanita dalam struktur dewan komisaris dipandang dapat mengurangi

kemungkinan pengambilan resiko berlebih, dan dapat meningkatkan

transparasi, adanya dewan komisaris wanita membuat kualitas

pengawasan pada kinerja manajemen akan semakin optimal (Sundari dan

Setiawan, 2015).

Optimasi pajak adalah kegiatan hukum yang bertujuan untuk

meminimalkan beban pajak perusahaan mengambil keuntungan dari

hukum dan keuntungan pajak yang diberikan oleh negara, interpretasi dari

situasi dan peraturan pajak yang berbeda tergantung pada sifat maskulin

dan feminin (Zemzem dan Ftouhi, 2013). Croson & Gneezy (2009);

Zemzem dan Ftouhi (2013) mengasumsikan bahwa wanita cenderung

memiliki kepatuhan pajak yang tinggi, sedangkan pria cenderung lebih

agresif dalam hal pajak. Hubungan antara gender dewan komisaris dengan

tax avoidance, seperti hasil penelitian yang di ungkapkan Zemzem &

Ftouhi (2013) dan Ridwan, Zaitul, Yulistia (2014) bahwa hubungan antara

gender dewan komisaris memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan

dengan effective tax rate. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan

Zemzem & Ftouhi (2013) dan Ridwan, Zaitul, Yulistia (2014), penelitian



Indonesia Banking School

38

yang dilakukan oleh Khaoula dan Ali (2012) mengungkapkan bahwa

gender dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap

effective tax rate. Dengan adanya jumlah dewan komisaris wanita yang

semakin banyak akan membuat kinerja manajeman semakin optimal,

maka dalam setiap fungsi pengawasan dalam perusahaan akan semakin

tinggi sehingga semakin menekan penghindaran pajak perusahaan.

Ha3 = Dewan Komisaris Wanita Berpengaruh Positif Terhadap

Tax Avoidance

Ho3 =Dewan Komisaris Wanita Tidak Berpengaruh Positif

Terhadap Tax Avoidance

Hipotesis selanjutnya mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut

secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi tax avoidance.

Ha4 = Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen,

Dewan Komisaris Wanita Berpengaruh Simultan

Terhadap Tax Avoidance.

Ho4 = Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen,

Dewan Komisaris Wanita Tidak Berpengaruh

Simultan Terhadap Tax Avoidance.

2.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memiliki enam variabel, yaitu satu variabel dependen,

tiga variabel independen, dan dua variabel kontrol. Variabel dependen

dalam penelitian ini adalah tax avoidance. Variabel independen yang



Indonesia Banking School

39

H1

H2

H3

H4

digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah dewan komisaris, persentase

komisaris independen, dan persentase dewan komisaris wanita. Pada

penelitian ini peneliti akan menggunakan variabel kontrol, variabel kontrol

yang digunakan adalah return on asset dan ukuran perusahaan. Pada

penelitian ini, peneliti menguji tentang pengaruh dewan komisaris baik

secara parsial dan simultan terhadap tax avoidance. Berdasarkan uraian

diatas, model penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Sumber: Olahan penulis

Variabel Independen

Ukuran Dewan Komisaris

Variabel Kontrol

Komisaris Independen

Dewan Komisaris Wanita

Return on Asset

Ukuran Perusahaan

Tax Avoidance
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh

hubungan antara Dewan Komisaris terhadap tax avoidance. Penelitian ini

dilakukan agar dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam melihat

dampak dari pengaruh Dewan Komisaris terhadap tax avoidance perusahaan

sektor pertambangan. Objek yang digunakan adalah perusahaan sektor

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan data penelitian

ini menggunakan rentang waktu tahun 2010-2014. Adapun data runtun waktu

menggunakan periode per tahun. Hal itu dimaksudkan agar dapat melihat

fluktuasi dari penilaian dewan komisaris dan tax avoidance setiap tahunnya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambanagan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2010-2014

berjumlah 41 perusahaan.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive

sampling. Metode ini digunakan agar sampel yang diambil relevan dengan
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desain penelitian ini. Purposive sampling adalah teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Kriteria penilaian

dalam pengambilan sampel penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a) Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014

b) Perusahaan sektor pertambangan yang memiliki data lengkap sesuai

dengan yang diperlukan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama

tahun 2010-2014.

c) Perusahaan sektor pertambangan yang secara konsisten mempublikasikan

laporan tahunan yang telah diaudit periode 2010-2014.

3.3 Tipe, Jenis, dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat

diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat

kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan (Sugiyono, 2012: 8). Tipe data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu merujuk pada informasi yang

dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada (Sekaran& Bougie, 2013).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data

panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu

(time series) dan seksi silang (cross section) (Winarno, 2011). Data panel

memiliki karakteristik yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi
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beberapa periode waktu (Winarno, 2011).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data didapatkan

melalui laporan yang di publikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Data

tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

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 Bursa Efek Indonesia.Periode data adalah tahun 2010-2014.

3.5 Operasional Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang memiliki dan memberikan nilai yang

bervariasi (Sekaran & Bougie, 2013). Variabel yang akan diteliti dalam

penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: variabel dependen,

variabel independen, dan variabel kontrol.

3.5.1 Variabel Dependen

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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Dependent variable (variabel terikat) atau di sebut juga criterion

variable (variabel kriteria) merupakan variabel yang menjadi

perhatian utama bagi peneliti, tujuan peneliti adalah memahami dan

menggambarkan variabel terikat, atau menjelaskan variabilitasnya,

atau memprediksinya (Sekaran & Bougie, 2013). Variabel dependen

dalam penelitian ini adalah tax avoidance suatu perusahaan. Variabel

tax avoidance dilambangkan dalam variabel TAXAVO.

Variabel tax avoidance diukur menggunakan proksi effective tax

rate (ETR) yang banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya. ETR

ini digunakan dengan maksud untuk merefleksikan penghindaran pajak

(Minnick dan Noga, 2009). ETR dihitung dengan menambahkan beban

pajak kini dan beban pajak tangguhan dibagi laba sebelum pajak. Beban

pajak kini dan beban pajak tangguhan dihitung sesuai dengan peraturan

perpajakan. Demikian juga, diasumsikan bahwa semakin besar ETR ini

menunjukkan bila tingkat penghindaran pajak perusahaan rendah

(Permana, 2015). ETR dihitung dengan menggunakan rumus seperti

yang dilakukan Dyreng et al., (2007); Khaoula dan Ali (2012); Zemzem

dan Ftouhi (2013). Perhitungan ETR dapat dijabarkan sebagai berikut:

ti,

ti,
ti, 

 IncomePretax  
 ExpenseTax     ETR 

3.5.2 Variabel Independen

Independent Variable (variabel bebas) disebut juga predictor

variable (variabel prediktor) adalah variabel yang mempengaruhi

variabel terikat baik secara positif atau negatif (Sekaran & Bougie,
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2013). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah jumlah dewan komisaris, persentase dewan komisaris

independen, dan persentase dewan komisaris wanita.

3.5.2.1 Jumlah Dewan Komisaris

Cara mengukur variabel ini dengan menghitung jumlah

anggota dewan yang ada dalam suatu perusahaan (Khaoula dan

Ali, 2012). Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan

tahunan perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan

DEKOM.

3.5.2.2 Persentase Dewan Komisaris Independen

Cara mengukur variabel ini adalah dengan melihat jumlah

dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan

(Khaoula dan Ali, 2012). Data untuk variabel ini diperoleh dari

laporan tahunan perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan

DEKOMIN.

3.5.2.3 Persentase Dewan Komisaris Wanita

Variabel ini diukur dari jumlah dewan komisaris wanita

yang ada dalam satu perusahaan (Khaoula dan Ali, 2012). Data

untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.

Variabel jumlah Komite Audit ini dilambangkan dalam

DEKOWA.

3.5.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang pengaruhnya terhadap
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variabel terikat bercampur dengan variabel bebas yang pada saat

penelitian dapat dikendalikan (Suharsaputra, 2012). Variabel kontrol

yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan.

3.5.3.1 Return on Asset

Return on Assets (ROA) merupakan satu indikator yang

mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi

nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan

tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan

pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan

(Kurniasih dan Sari, 2013). Variabel ini dilambangkan ROA.

Variabel ini dihitung mengikuti penelitian Khaoula dan Ali

(2012) dengan menggunakan rumus:

Asset Total
Income Operating

ROA  

3.5.3.2 Ukuran Perusahaan

Rego (2003) dalam Marfu’ah (2015) mengemukakan

bahwa semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi

yang dilakukan akan semakin kompleks dan hal itu

memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah

yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap

transaksi. Variabel ini diukur mengikuti penelitian yang

dilakukan Zemzem dan Ftouhi (2013) dengan log natural total

asset perusahaan pada saat tutup tahun. Variabel ini

dilambangkan dengan LNSIZE.
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Tabel 3.1

Operasional Variabel

VARIABEL KETERANGAN
VARIABEL DEPENDEN

TAXAVO

VARIABEL INDEPENDEN

DEKOM Variabel ini diukur dengan natural log total
dewan komisaris perusahaan

DEKOMIN 100% x 
komisarisdewan  jumlah  

independen  komisarisdewan  jumlah  

DEKOWA

VARIABEL KONTROL

ROA ROA =

SIZE Variabel ini diukur dengan natural log total asset
perusahaan pada saat tutup tahun

Sumber: Olahan penulis

3.6 Model Penelitian

Model pada penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan

menggunakan alat bantu E-Views versi 7.1, regresi linier menggambarkan

seberapa besar pengaruh variabel dependen mempengaruhi variabel

independen. Distributed Lag Models menunjukkan bahwa nilai Yt

dipengaruhi oleh nilai X waktu terkait (Xt), sehingga hal ini dapat

dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

Persamaan 3.1
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Model Penelitian

Keterangan:

TAXAVO = tax avoidance

β0 = Konstanta

β1, β2, β3… = Koefisien masing-masing variabel independen

DEKOM = Jumlah Dewan Komisaris

DEKOMIN = Komisaris Independen

DEKOWA = Dewan Komisaris Wanita

ROA = Return on Asset

LNSIZE = Ukuran Perusahaan

ε = Estimasi Error

i = Cross Section Identifiers

t = Time Series Identifiers

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Analisis Regresi Data Panel

Gabungan antara data seksi silang (cross section) dan data runtun

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

2011: 2.5). 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 dipisahkan

TAXAVOi,t = β0 + β1DEKOMi,t + β2DEKOMINi,t + β3DEKOWAi,t + β4ROAi,t + β5LNSIZEi,t + Ɛi,t
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berdasarkan objeknya (Winarno, 2011).

Menurut Nachrowi & Usman (2006), untuk mengestimasi

parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang

ditawarkan, yaitu:

1. Pooled Least Square (Common Effect)

Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data

cross section atau time series. Akan tetapi, untuk data panel sebelum

membuat regresi kita harus menggabungkan data croos-section

dengan data time-series (pool data). Kemudian data gabungan ini

diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan

untuk mengestimasi model dengan metode OLS.

2. Model Efek Tetap (Fixed Effect)

Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam

persamaan model memungkinkan adanya intercept yang tidak

konstan. Atau dengan kata lain, intercept ini mungkin berubah untuk

setiap individu dan waktu. Pemikiran inilah yang menjadi dasar

pemikiran pembentukan model tersebut.

3. Model Efek Random (Random Effect)

Bila pada Model Efek Tetap, perbedaan antar individu dan atau

waktu dicerminkan lewat intercept, maka pada Model Efek Random,

perbedaan tersebut diakomodasi lewat error. Teknik juga juga

memperhitukan bahwa error mungkin berkolerasi sepanjang time

series dan cross section.
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Dalam Winarno (2011) terdapat langkah pengujian yang harus

dilakukan untuk menentukan model estimasi yang tepat.

Langkah-langkah tersebut adalah : Pertama, menggunkana uji

signifikasi fixed effect (uji F) atau Chow test (Uji Chow). Kedua,

dengan uji Hausman.

3.7.1.1 Uji Chow

Uji Chow (Chow test) adalah alat untuk menguji test for

equality of coefficients atau uji kesamaan koefisien dan tes ini

ditemukan oleh Gregory Chow (Ghozali, 2013). Uji Chow

(Chow test) atau likelihood ratio test adalah pengujian F

statisticts untuk memilih apakah model yang digunakan

Common Effect atau fixed effect (Winarno, 2011). Uji Chow

dalam penelitian ini menggunakan program Eviews 7.01.

Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow adalah sebagau

berikut :

H0 : Model Common Effect

H1 : Model Fixed Effect

3.7.1.2 Uji Hausman

Pengujian ini dilakukan untuk menguji metode yang

paling baik digunakan, apakah fixed effect atau random effect.

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi

Square dengan degree of freedom sebanyak k (jumlah variabel

bebas). Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai
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kritisnya maka model yang tepat adalah model Fixed Effect,

sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil

dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model

Random Effect (Gujarati, 2007).

Untuk menentukan apakah model Fixed Effect atau model

Random Effect yang digunakan, maka digunakan kriteria dalam

pengujian hausman, yaitu :

H0: Tidak ada kesalahan pengukuran eror (kovarians eror) atau

efek individual tidak berhubungan dengan regressor yang

lain. Berarti model Random Effect yang dipilih.

H1: Ada kesalahan pengukuran eror (kovarians eror) atau efek

individual berhubungan dengan regressor yang lain.

Berarti model Fixed Effect yang dipilih.

3.7.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu

data yang dilihat dari nilai rata–rata (mean), standar deviasi, maksimum,

minimum, skewness, kurtosis, dan probability Jarque-Bera (Winarno,

2011).

3.7.3 Uji Normalitas

Uji normalitas di dalam penelitian ini didasarkan pada Uji

Jarque-Bera, dimana hipotesis yang akan diuji yaitu (Winarno, 2011):

H0 = Nilai ui berdistribusi normal

Ha = Nilai ui tidak berdistribusi normal
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Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:

H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05

Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05

3.7.4 Uji Asumsi Klasik

3.7.4.1 Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier

antar variabel independen, karena melibatkan beberapa variabel

independen, maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada

persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel

dependen dan satu variabel independen) (Winarno, 2011).

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier

antar variabel independen (Gujarati, 2007). Jika nilai F hitung > F

kritis pada dan derajat kebebasan tertentu maka model

mengandung unsur multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis

pada yang ditetapkan adalah sebesar 0.85 (Gujarati,2007).

3.7.4.2 Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi

dengan residual observasi lainnya, autokolerasi lebih mudah

timbul pada data yang bersifat runtun waktu, karena berdasarkan

sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada

masa-masa sebelumnya (Winarno, 2011). Istilah autokorelasi bisa

didefinisikan sebagai korelasi di antara anggota observasi yang

diurut menurut waktu (seperti data deret berkala) atau ruang
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(Gujarati, 2007).

Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan

melakukan Uji Durbin-Watson. Hipotesis yang akan diuji yaitu:

H0 = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model

Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu:

H0 diterima apabila D-W stat berada pada nilai=1.54 ≤DW≤ 2.46

Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai=1.54≤ DW≥ 2.46

Gambar 3.1
Grafik Durbin-watson
Sumber: Ghozali (2009)

3.7.4.3 Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain atau disebut sebagai

varians tak sama atau non-konstan, jika varians dari residual

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas

(Gujarati,2007).
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Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya

heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji

Park dengan melihat probabilitas koefisien masing-masing

variabel independen. Hipotesis yang akan diuji yaitu:

H0 = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model

Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu:

H0 diterima apabila nilai probabilitas signifikansi > 0.05

Ha diterima apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05

3.7.5 Uji Hipotesis

3.7.5.1 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).

3.7.5.2 Uji Statistik t

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi

pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap
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variabel dependen. Untuk pengujian ini α yang ditetapkan adalah

sebesar 5% dimana kriteria probability akan dijelaskan melalui

ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007):

- Jika probability ≤ α maka berpengaruh

- Jika probability ≥ α maka tidak berpengaruh

- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif

- Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif

3.7.5.3 Uji Statistik F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen yang dimasukan dalam model secara bersama – sama

terhadap variabel dependen (Gujarati, 2007).

Jika signifikansi > 0.05 maka H0 diterima

Jika signifikansi < 0.05 maka Ha ditolak
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini akan menguraikan proses pengolahan data dan analisis atas hasil

olahan data tersebut. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2010-2014 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 sektor pertambangan tahun 2010 sampai 2014 41

2 Jumlah perusahaan sektor pertambangan yang belum IPO di tahun
2010 (12)

3 Jumlah perusahaan yang memiliki data tidak lengkap (23)
Jumlah 6
Periode penelitian 2010-2014 5
Total observasi 30
Sumber: olahan penulis

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 6 sampel perusahaan

sektor pertambangan yang dijadikan data penelitian, berikut ini nama–nama

perusahaan yang digunakan sebagai sampel:
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Tabel 4.2
Perusahaan Sampel

Sumber: olahan penulis

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Hasil Analisis Regresi Data Panel

4.2.1.1 Uji Chow

Hasil dari Uji Chow disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Uji Chow

Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 3,369548 (5,19) 0,0240
Cross-section Chi-square 19,045247 5 0,0019

Sumber: hasil olahan data

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui probabilitas chi-square

hasil regresi persamaan dengan fixed effect sebesar 0,0019. Nilai

tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian H0

ditolak atau dapat dinyatakan tidak diterima, sehingga dikatakan

bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini dilanjutkan ke uji

NO KODE NAMA PERUSAHAAN

1 CITA Cita Mineral Investindo Tbk

2 DKFT Central Omega Resources Tbk

3 MITI Mitra Investindo Tbk

4 MYOH Samindo Resources Tbk

5 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk

6 TINS Timah (Persero) Tbk
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Hausman.

4.2.1.2 Uji Hausman

Hasil dari Uji Chow disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 16,847741 5 0,0048

Sumber: hasil olahan data

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui probabilitas cross section

random hasil regresi persamaan dengan random effect sebesar 0,0048.

Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan

demikian H0 ditolak atau dapat dinyatakan tidak diterima, sehingga

dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini

menggunakan fixed effect.

4.2.2 Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dari variabel dependen, variabel independen,

dan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam

tabel 4.5 berikut ini:
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Tabel 4.5

Statistik Deskriptif
TAXAVO DEKOM DEKOMIN DEKOWA LNSIZE ROA

Mean 0,251877 1,327058 0,410556 0,072222 28,15531 0,148003
Maximum 0,396760 1,791759 0,666667 0,500000 30,32646 0,321058
Minimum -0,009737 0,693147 0,250000 0,000000 24,00887 -0,192603
Std. Dev. 0,073219 0,379363 0,097721 0,161905 1,634350 0,110416
Skewness -1,215079 -0,135693 0,538891 2,027020 -0,712740 -1,172399
Kurtosis 6,930208 1,893279 2,452014 5,498741 2,845471 4,648796
Probability 0,000002 0,444168 0,401042 0,000001 0,276673 0,005885

Observations 30 30 30 30 30 30
Sumber: hasil olahan data

TAXAVO merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur

seberapa besar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. TAXAVO

dalam penelitian ini dilihat dari perhitungan ETR dengan menambahkan

beban pajak kini dan beban pajak tangguhan dibagi laba sebelum pajak.

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa dari 30 observasi, nilai

rata-rata (mean) pada TAXAVO dari seluruh sampel perusahaan sektor

pertambangan adalah sebesar 0,251877 dengan standar deviasi sebesar

0,073219. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tertinggi

adalah Cita Mineral Investindo Tbk pada tahun 2014 dan yang terendah

adalah Central Omega Resources Tbk pada tahun 2014. Standar deviasi

lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang menunjukan bahwa data

di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik atau data variabel ini

bersifat homogen dimana data memiliki varians yang sama besar.

Skewness sebesar -1,215076, negatif skewness menunjukkan bahwa

distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kiri. Kurtosis sebesar

6,930208, karena lebih dari 3 maka distribusi datanya leptokurtis
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dibanding dengan data berdistribusi normal. Probability Jarque-Bera

sebesar 0,000002 atau lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi

normal.

DEKOM merupakan variabel independen yang digunakan untuk

mengukur jumlah dewan komisaris perusahaan. DEKOM dalam

penelitian ini dilihat dari natural log jumlah dewan komisaris perusahaan

yang dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan tabel 4.5

di atas, diketahui bahwa dari 30 observasi, nilai rata rata pada DEKOM

dari seluruh sampel perusahaan sektor pertambangan adalah sebesar

1,327058 dengan standar deviasi sebesar 0,379363. Dewan komisaris

terbanyak dimiliki Timah (Persero) Tbk dengan jumlah dewan komisaris

sebanyak 6 orang dan Samindo Resources Tbk memiliki jumlah dewan

komisaris paling sedikit yaitu sebanyak 3 orang. Standar deviasi lebih

kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang menunjukan bahwa data di

dalam variabel ini terdistribusi dengan baik atau data variabel ini

homogen dimana data memiliki varians yang sama besar. Skewness

sebesar -0,135693, positif skewness menunjukkan bahwa distribusi

datanya memiliki ekor panjang di sisi kiri. Kurtosis sebesar 1,893279,

karena kurang dari 3 maka distribusi datanya platykurtic dibanding

dengan data berdistribusi normal. Probability Jarque-Bera sebesar

0,444168 atau lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal.

DEKOMIN merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur

jumlah dewan komisaris independen perusahaan. DEKOMIN dalam
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penelitian ini dilihat dari jumlah dewan komisaris independen dalam

laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui

bahwa dari 30 observasi, nilai mean pada DEKOMIN dari seluruh sampel

perusahaan sektor pertambangan adalah sebesar 0,410556 dengan standar

deviasi sebesar 0,097721. Dewan komisaris independen terbanyak dari

perusahaan sampel berjumlah 4 orang dan paling sedikit berjumlah 1

orang. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang

menunjukan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik

atau data variabel ini homogen dimana data memiliki varians yang sama

besar. Skewness sebesar 0,538891, positif skewness menunjukkan bahwa

distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan. Kurtosis sebesar

2,452014, karena kurang dari 3 maka distribusi datanya platykurtic

dibanding dengan data berdistribusi normal. Probability Jarque-Bera

sebesar 0,401042 atau lebih besar dari 0.05 maka data berdistribusi

normal.

DEKOWA merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur

jumlah dewan komisaris wanita dalam perusahaan. DEKOWA dalam

penelitian ini dilihat dari jumlah dewan komisaris wanita dalam laporan

tahunan perusahaan. Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa dari

30 observasi, nilai rata rata pada DEKOWA dari seluruh sampel

perusahaan sektor pertambangan adalah sebesar 0,072222 dengan standar

deviasi sebesar 0,161905. Standar deviasi lebih besar dibandingkan

dengan rata-rata, yang menunjukan bahwa data di dalam variabel ini tidak
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terdistribusi dengan baik atau data variabel ini heterogen dimana data

memiliki varians yang tidak sama besar. Skewness sebesar 2,027020,

positif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor

panjang di sisi kanan. Kurtosis sebesar 5,498714, karena lebih dari 3

maka distribusi datanya leptokurtis dibanding dengan data berdistribusi

normal. Probability Jarque-Bera sebesar 0,000001 atau lebih kecil dari

0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

LNSIZE merupakan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian

ini untuk mengukur ukuran perusahaan. LNSIZE dalam penelitian ini

dilihat dari nilai natural log total asset perusahaan. Berdasarkan tabel 4.5

di atas, diketahui bahwa dari 30 observasi, nilai rata rata pada LNSIZE

dari seluruh sampel perusahaan sektor pertambangan adalah sebesar

28,13795 dengan standar deviasi sebesar 1,634350. Tambang Batubara

Bukit Asam (Persero) Tbk memiliki natural log total asset perusahaan

tertinggi dari perusahaan sampel sebesar 30,32646 dan natural log total

asset terendah sebesar 24,00887 yaitu Central Omega Resources Tbk.

Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang

menunjukan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik

atau data variabel ini homogen dimana data memiliki varians yang sama

besar. Skewness sebesar -0,712740, negatif skewness menunjukkan bahwa

distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kiri. Kurtosis sebesar

2,845471, karena kurang dari 3 maka distribusi datanya platikurtic

dibanding dengan data berdistribusi normal. Probability Jarque-Bera
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sebesar 0,276673 atau lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi

normal.

ROA merupakan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini

untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Berdasarkan tabel 4.5 di atas,

diketahui bahwa dari 30 observasi, nilai rata rata pada ROA dari seluruh

sampel perusahaan sektor pertambangan adalah sebesar 0,148003 dengan

standar deviasi sebesar 0,110416. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)

Tbk memiliki nilai ROA tertinggi dari perusahaan sampel sebesar

0,321058 dan nilai ROA terendah sebesar -0,192603 yaitu Central Omega

Resources Tbk. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata,

yang menunjukan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan

baik atau data variabel ini homogen dimana data memiliki varians yang

sama besar. Skewness sebesar -1,172399, negatif skewness menunjukkan

bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kiri. Kurtosis

sebesar 4,648796, karena lebih dari 3 maka distribusi datanya leptokurtis

dibanding dengan data berdistribusi normal. Probability Jarque-Bera

sebesar 0,005885 atau lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi

normal.

4.2.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam

penelitian ini. Hasil uji normalitas disajikan dalam grafik 4.1 berikut

ini:
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Gambar 4.1
Grafik Histogram
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Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2014
Observations 30

Mean       4.39e-18
Median  -0.001534
Maximum  0.103176
Minimum -0.108910
Std. Dev.   0.048754
Skewness  -0.051442
Kurtosis   2.720627

Jarque-Bera  0.110793
Probability  0.946110

Sumber: hasil olahan data

Data akan terdistribusi normal apabila memiliki nilai Jarque-Bera

di bawah 2. Selain dengan menggunakan analisis Jarque-Bera dapat juga

dianalisis melalui nilai probabilitas. Data yang menunjukkan

terdistribusi normal apabila memiliki probabilitas di atas 5%.

Berdasarkan Gambar 4.1, hasil pengolahan data menggunakan Eviews

dapat diketahui bahwa nilai Jarque-Bera adalah sebesar 0,110793 yang

berarti nilai ini kurang dari 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa data

penelitian ini sudah terdistribusi normal. Untuk lebih memperkuat

argumen, selanjutnya dilakukan analisis terhadap nilai probabilitas yang

diketahui nilainya sebesar 0,946110 yang berarti bahwa nilai ini lebih

besar dari 5%. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data

telah terdistribusi normal.

4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.4.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat
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korelasi linier antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam

uji asumsi klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada

unsur multikolinieritas. Cara untuk melihat masalah di dalam

multikolinieritas adalah dengan menggunakan correlation matrix

seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.6

Hasil Uji Multikolinieritas

DEKOM DEKOMIN DEKOWA LNSIZE ROA
DEKOM 1 0,025948 -0,489622 0,411529 0,178595
DEKOMIN 0,025948 1 0,180210 -0,072471 0,219926
DEKOWA -0,489622 0,180210 1 0,167412 0,194306
LNSIZE 0,411529 -0,072471 0,167412 1 0,438280
ROA 0,178595 0,219926 0,194306 0,438280 1
Sumber: hasil olahan data

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat

koefisien korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0,85

maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak ada

unsur multikoleniaritas. Hasil yang didapat dari correlation matrix di

atas menunjukkan korelasi antar variabel kurang dari 0,85, artinya

tidak ada unsur multikoleniaritas di dalam penelitian ini.

4.2.4.2 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
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dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila nilai DW-stat berada pada

kisaran du ≤ DW ≤ 4- du. Hasil pengujian autokorelasi pada penelitian

ini menggunakan Tabel statisti DW ialah 1,8326 ≤ 2,163714 ≤ 2,1674

hasil regresi persamaan menunjukkan tidak ditemukan adanya

masalah autokorelasi.

Tabel 4.7
Uji Durbin Watson Hasil Regresi Persamaan

Sumber: hasil olahan data

4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul

kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak

memiliki varian yang konstan dari suatu observasi.

Tabel 4.8
Uji Heterokedastisitas

Variable Coefficient t-Statistic Prob.
DEKOM 1,394090 1,263619 0,2185

DEKOMIN 7,003570 2,174703 0,0397
DEKOWA 1,126700 0,461593 0,6485
LNSIZE 0,279722 1,160650 0,2572

ROA -10,24667 -3,350577 0,0027
C -18,18925 -2,858141 0,0087

Sumber: hasil olahan data

Hasil Uji Heterokedastisitas pada tabel 4.8 di atas menunjukkan

bahwa probabilitas koefisien variabel DEKOM, DEKOWA, dan

LNSIZE lebih besar dari 0,05, sedangkan profitabilitas koefisien

variabel DEKOMIN dan ROA lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat

Durbin-Watson Statistic
DW-stat 2,163714
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disimpulkan bahwa H0 dari uji heteroskedastisitas ini ditolak dan

penelitian ini memiliki masalah heteroskedastisitas. Untuk menghapus

masalah heterokedastisitas, maka dilakukan uji white cross section.

Tabel 4.9

Uji Heterokedastisitas (White Cross Section)

Variable Coefficient t-Statistic Prob.

DEKOM 1,394090 0,897688 0,3783

DEKOMIN 7,003570 1,733912 0,0958

DEKOWA 1,126700 0,353283 0,7270

LNSIZE 0,279722 1,160101 0,2574

ROA -10,24667 -5,910102 0,0000

C -18,18925 -2,592686 0,0160

Sumber: hasil olahan data

4.2.5 Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan

jumlah observasi sebanyak 30, dengan persamaan 3.1 sebagai berikut

ini:

Setelah dilakukan regresi menggunakan model common effect pada

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

dari model regresi persamaan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Regresi Persamaan

Variable
Independen Coef t-Stat Prob.

C 1,142123 1,212585 0,2486
AR(1) -0,015781 -0,0367097 0,7199

TAXAVOi,t = β0 + β1DEKOMi,t + β2DEKOMINi,t + β3DEKOWAi,t + β4ROAi,t + β5LNSIZEi,t + Ɛi,t
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DEKOM -0,608300 -4,336642 0,0010*
DEKOMIN 0,066941 0,480934 0,6392
DEKOWA 0,548541 1,099143 0,2933
LNSIZE -0,002625 -0,108253 0,9156

ROA -0,497140 -3,718136 0,0029*
R-squared 0,836316 Adjusted R-squared 0,686272
F-statistic 5,573811 DW-Stat 2,163714

Prob(F-statistic) 0,003089
Keterangan:
Independent Variable : TAXAVO
*signifikan 5%

Sumber: hasil olahan data

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi

linier data panel sebagai berikut:

TAXAVOit = 1,142123 - 0,608300 DEKOMit + 0,066941 DEKOMINit

+ 0,548541 DEKOWAit - 0,002625 LNSIZEit - 0,497140 ROAit

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu:

a.Apabila jumlah dewan komisaris (DEKOM), dewan komisaris

independen (DEKOMIN), dewan komisaris wanita (DEKOWA),

ukuran perusahaan (LNSIZE), dan profitabilitas (ROA)

diasumsikan konstan, maka tax avoidance (TAXAVO) yang terjadi

sebesar 1,142123.

b.Koefisien regresi untuk DEKOM sebesar -0,608300. Hal ini

menunjukkan bahwa besarnya TAXAVO akan mengalami

pengurangan sebesar 0,608300 untuk setiap penambahan satu orang

DEKOM dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain

adalah konstan.

c.Koefisien regresi untuk DEKOMIN sebesar 0,066941. Hal ini

menunjukkan bahwa besarnya TAXAVO akan mengalami



Indonesia Banking School

68

penambahan sebesar 0,066941 untuk setiap penambahan satu

orang DEKOMIN dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi

variabel lain adalah konstan.

d.Koefisien regresi untuk DEKOWA sebesar 0,548541. Hal ini

menunjukkan bahwa besarnya TAXAVO akan mengalami

penambahan sebesar 0,548541 untuk setiap penambahan satu orang

DEKOWA dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain

adalah konstan.

e.Koefisien regresi untuk LNSIZE sebesar -0,002625. Hal ini

menunjukkan bahwa besarnya TAXAVO akan mengalami

penurunan sebesar 0,002625 untuk setiap penambahan satu nilai

LNSIZE dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain

adalah konstan.

f. Koefisien regresi untuk ROA sebesar -0,497140. Hal ini

menunjukkan bahwa besarnya TAXAVO akan mengalami

pengurangan sebesar 0,497140 untuk setiap kenaikan 1 nilai ROA

dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah

konstan.

4.2.6 Pengujian Hipotesis

4.2.6.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang

dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh model yang

digunakan untuk menghubungkan antara variabel independen
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dengan variabel dependen di dalam mengestimasi persamaan

regresi. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.10, koefisien

determinasi dari persamaan penelitian ini (Adjusted R-Squared)

adalah sebesar 0,686272 atau 68,6272%.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris

(DEKOM), dewan komisaris independen (DEKOMIN), dewan

komisaris wanita (DEKOWA), ukuran perusahaan (LNSIZE), dan

return on asset (ROA) mampu menjelaskan pengaruh kepada tax

avoidance (TAXAVO) hanya sebesar 68,6272%. Sisanya yaitu

sebesar 31,3728% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak

digunakan dalam model penelitian ini. Variabel lainnya dapat

berupa karateristik corporate governance misalnya dewan direksi,

komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan

institusional perusahaan.

4.2.6.2 Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi

dari variabel independen secara individual berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel dependen. Kesimpulan yang dapat

diambil dari uji t persamaan adalah sebagai berikut:

1.Hipotesis 1 (Ha1) dalam penelitian ini yaitu, ukuran dewan

komisaris berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
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Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.10 di atas,

ditemukan nilai probabilitas ukuran dewan komisaris

(DEKOM) sebesar 0,0010 atau lebih kecil dari nilai

signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variabel ukuran

dewan komisaris (DEKOM) menunjukkan nilai -0,608300.

Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris

berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance,

sehingga bisa dinyatakan bahwa Ha1 dalam penelitian ini

terbukti.

2.Hipotesis 2 (Ha2) dalam penelitian ini yaitu, dewan komisaris

independen berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.10 di atas,

ditemukan nilai probabilitas ukuran dewan komisaris

independen (DEKOMIN) sebesar 0,6392 atau lebih besar dari

nilai signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variabel

ukuran dewan komisaris independen (DEKOMIN)

menunjukkan nilai 0,066941. Hal tersebut menunjukkan

bahwa jumlah dewan komisaris independen berpengaruh

positif tidak signifikan terhadap tax avoidance, sehingga bisa

dinyatakan bahwa Ha2 dalam penelitian ini tidak terbukti.

3.Hipotesis 3 (Ha3) dalam penelitian ini yaitu, ukuran dewan

komisaris wanita berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.10 di atas,
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ditemukan nilai probabilitas ukuran dewan komisaris wanita

(DEKOWA) sebesar 0,2933 atau lebih besar dari nilai

signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variabel ukuran

dewan komisaris wanita (DEKOWA) menunjukkan nilai

0,548541. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran dewan

komisaris wanita berpengaruh positif tidak signifikan terhadap

tax avoidance, sehingga bisa dinyatakan bahwa Ha3 dalam

penelitian ini tidak terbukti.

4.2.6.3 Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama

semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini, apabila nilai

probabilitasnya berada di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan

bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel independen

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Ha4 = Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris

Independen, Dewan Komisaris Wanita Terhadap

Tax Avoidance.

Berdasarkan hasil tabel 4.10 uji F di atas, nilai Prob

(F-statistic) sebesar 0,003089. Dengan nilai signifikansi sebesar

5%, maka nilai Prob (F-statistic) lebih kecil dari 0.05. Hal ini

menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama), variabel

DEKOM, DEKOWA, dan DEKOMIN mempengaruhi tax
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avoidance secara signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Ha4

dalam penelitian ini terbukti.

4.3 Analisis Hasil

1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap tax avoidance

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap tax avoidance

menunjukan hasil berpengaruh negatif dan signifikan. Hal tersebut sesuai

dengan hasil koefisien regresi sebesar -0.608300 dan probabilitas sebesar

0.0010 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien

yang bertanda negatif menunjukkan bahwa semakin sedikit jumlah dewan

komisaris maka akan semakin rendah tax avoidance, begitu juga

sebaliknya yaitu jika semakin banyak jumlah dewan komisaris maka akan

semakin tinggi tax avoidance.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin banyak dewan

komisaris yang dimiliki oleh perusahan akan menimbulkan sulitnnya

koordinasi antar anggota dewan tersebut dan tidak semua anggota dewan

komisaris dapat menunjukkan kualitasnya sehingga fungsi pengawasan

tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan

terhadap manajemen dalam melakukan tax avoidance. Hasil penelitian ini

serupa dengan hasil penelitian Khoula & Ali (2012) mengungkapkan

antara ukuran dewan komisaris dengan tax avoidance mempunyai

pengaruh negatif.

2. Pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap tax avoidance
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Pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap tax avoidance

menunjukan hasil positif dan tidak signifikan. Hal tersebut sesuai dengan

hasil koefisien regresi sebesar 0.066941 dan probabilitas sebesar 0.5294

yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil penelitian ini

tidak serupa dengan hasil penelitian Pramudito & Sari (2015) dan

Lasimpala, Tuli, dan Husain (2015) yang menyatakan bahwa dewan

komisaris independen dapat mencegah perusahaan untuk melakukan tax

avoidance. Hasil dalam penelitian ini mengartikan bahwa jumlah dewan

komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak efektif dalam

mencegah perusahaan untuk melakukan tax avoidance.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan

Pradipta dan Supriyadi (2015) yang menyatakan bahwa komisaris

independen dalam suatu perusahaan tidak efektif dalam upaya mencegah

tindakan penghindaran pajak dikarenakan keberadaan komisaris

independen hanya sebagai pemenuh kebutuhan terhadap kepatuhan

peraturan, selain itu peran pemegang saham mayoritas dalam perusahaan

masih sangat kuat sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat.

3. Pengaruh ukuran dewan komisaris wanita terhadap tax avoidance

Pengaruh ukuran dewan komisaris wanita terhadap tax avoidance

menunjukan hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hal tersebut

sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.548541 dan probabilitas

sebesar 0.2933 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05.

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Zemzem & Ftouhi
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(2013) dan Ridwan, Zaitul, Yulistia (2014) bahwa hubungan antara gender

dewan komisaris memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap

tax avoidance dan hal ini memberikan arti bahwa jumlah dewan komisaris

wanita dalam sebuah perusahaan tidak memberikan efek terhadap

pengambilan keputusan perusahaan dalam melakukan tax avoidance.

Menurut Darmadi (2011) keberagaman jenis kelamin dapat membawa

kerugian bagi perusahaan dalam proses pengambilan keputusan.

4.4 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisa pengaruh

dewan komisaris terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014,

dapat dikatakan bahwa salah satu karakteristik corporate governance yaitu

dewan komisaris dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran dewan

komisaris, dewan komisaris independen, dan dewan komisaris wanita. Dari

ketiga proksi tersebut hanya ukuran dewan komisaris yang berpengaruh secara

signifikan dan negatif, artinya semakin banyak jumlah dewan komisaris akan

cenderung tinggi pula tax avoidance nya yang disebabkan tidak semua

anggota dewan komisaris dapat menunjukkan kualitasnya sehingga fungsi

pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya

pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan tax avoidance.

Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran dewan komisaris pada perusahaan

yang memiliki persentase besar dapat menimbulkan kurangnya pengawasan
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yang ketat terhadap manajemen dalam melakukan tax avoidance. Dari hasil

penelitian ini perusahaan sektor pertambangan bisa menjadikan suatu acuan

bahwa perlu adanya ukuran dewan komisaris yang jumlahnya sedikit agar

tax avoidance yang dilakukan perusahaan cenderung rendah. Berbeda halnya

dengan dewan komisaris, untuk dewan komisaris independen dan dewan

komisaris wanita memberikan pengaruh positif yang menunjukan bahwa

semakin banyak jumlah dewan komisaris independen dan dewan komisaris

wanita dalam perusahaan maka penghindaran pajak yang akan dilakukan

perusahaan cenderung rendah.

Penelitian ini memiliki implikasi bagi perusahaan supaya lebih

mengevaluasi aturan mengenai tata kelola perusahaan khususnya mengenai

jumlah dewan komisaris yang efektif bagi perusahaan, Undang-Undang No.40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan yang

kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana

masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada

masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua)

orang anggota Dewan Komisaris. Peraturan tersebut hanya menyatakan jumlah

minimal, tidak menyatakan jumlah maksimal dewan komisaris yang harus

dimiliki oleh sebuah perusahaan. Dalam hal ini perusahaan dapat memiliki

dewan komisaris dengan jumlah yang banyak tanpa memperhatikan

keefektifannya dalam perusahaan, sehingga pengawasan yang dilakukan

dewan komisaris cenderung rendah yang mengakibatkan tingkat penghindaran

pajak cenderung tinggi.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik dewan

komisaris terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan

periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan 6 perusahaan sektor

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan analisis

penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik dewan

komisaris mempengaruhi tax avoidance perusahaan sektor pertambangan

dengan rincian sebagai berikut:

1. Variabel Ukuran Dewan Komisaris (DEKOM) berpengaruh negatif

signifikan terhadap tax avoidance. Hasil pengujian variabel ini sesuai

dengan penelitian Khoula & Ali (2012) bahwa variabel DEKOM

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Penelitian ini membuktikan

banyaknya jumlah dewan komisaris menyebabkan sulitnya koordinasi dan

komunikasi antar dewan komisaris sehingga fungsi pengawasan tidak

berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan

terhadap manajemen dalam melakukan tax avoidance.

2. Variabel Ukuran Dewan Komisaris Independen (DEKOMIN) berpengaruh

positif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini

serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan Pradipta dan
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3. Supriyadi (2015) yang menyatakan bahwa komisaris independen dalam

suatu perusahaan tidak efektif dalam upaya mencegah tindakan

penghindaran pajak dikarenakan keberadaan komisaris independen hanya

sebagai pemenuh kebutuhan terhadap kepatuhan peraturan, selain itu

peran pemegang saham mayoritas dalam perusahaan masih sangat kuat

sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat.

4. Variabel Ukuran Dewan Komisaris Wanita (DEKOWA) berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini

serupa dengan hasil penelitian Zemzem & Ftouhi (2013) dan Ridwan,

Zaitul, Yulistia (2014) bahwa hubungan antara gender dewan komisaris

memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap tax avoidance

dan hal ini memberikan arti bahwa jumlah dewan komisaris wanita dalam

sebuah perusahaan tidak memberikan efek terhadap pengambilan

keputusan perusahaan dalam melakukan tax avoidance.

5. Semua variabel independen penelitian (DEKOM, DEKOMIN, DEKOWA)

menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama), mempengaruhi tax

avoidance secara signifikan. Hasil penelitian ini membuktikan

karakteristik dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap tax

avoidance perusahaan.
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5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya

yaitu:

1. Untuk perusahaan sampel yaitu perusahaan sektor pertambangan supaya

lebih memperhatikan jumlah dewan komisaris agar pengawasan yang

berkaitan dengan perpajakan akan lebih efektif.

2. Untuk pemerintah agar lebih memperbaiki peraturan pajak yang ada

sehingga mempersempit celah untuk melakukan penghindaran pajak baik

secara legal maupun ilegal

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian selain

perusahaan sektor pertambangan atau menggunakan perusahaan yang

terdaftar di BEI secara keseluruhan, sehingga dapat memberikan hasil

yang dapat digeneralisir.

4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode waktu

penelitian lebih dari lima tahun.

5. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan rumus lain

dalam menghitung tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh

perusahaan.

6. Dalam penelitian selanjutnya hendaknya ditambahkan variabel independen

sebagai karakteristik corporate governance yang kemungkinan

mempengaruhi tax avoidance dan diutamakan yang masih jarang atau

sedikit dilakukan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti

kepemilikan manajerial, komite audit, dewan direksi, dan kepemilikan
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institusional perusahaan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berikut ini beberapa keterbatasan dalam penelitian yang nantinya dapat

dijadikan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya:

1. Tingkat penghindaran pajak hanya dilihat dari laporan tahunan yang

dilaporkan oleh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2010-2014.

2. Tingkat penghindaran pajak hanya diukur menggunakan Effective Tax

Rate.

3. Sample yang digunakan dalam penelitian hanya terbatas untuk jangka

waktu 5 tahun dan jumlah sample yang digunakan terbatas hanya sebanyak

6 perusahaan.
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LAMPIRAN

1. Data Mentah

KODE PERIOD DEKOM DEKOMIN DEKOWA LNSIZE ROA TAXAVO
CITA 2010 0.69 0.50 - 27.985 0.149 0.3274
CITA 2011 0.69 0.50 0.50 28.247 0.208 0.2654
CITA 2012 0.69 0.50 0.50 28.308 0.198 0.2866
CITA 2013 0.69 0.50 0.50 28.959 0.252 0.2501
CITA 2014 1.10 0.33 0.33 28.657 (0.017) (0.0097)
DKFT 2010 1.10 0.33 - 24.009 (0.193) 0.1572
DKFT 2011 1.10 0.33 - 27.894 0.178 0.2374
DKFT 2012 1.10 0.33 - 28.060 0.205 0.2292
DKFT 2013 1.10 0.33 - 28.098 0.152 0.2288
DKFT 2014 1.10 0.33 - 27.806 (0.080) 0.3968
MITI 2010 1.39 0.50 - 25.468 0.051 0.2460
MITI 2011 1.39 0.50 - 25.494 0.291 0.1977
MITI 2012 1.39 0.50 - 25.724 0.193 0.2079
MITI 2013 1.39 0.50 - 25.779 0.175 0.2073
MITI 2014 1.39 0.25 - 26.617 0.021 0.3568

MYOH 2010 1.39 0.50 - 27.266 0.064 0.2680
MYOH 2011 1.10 0.33 - 27.406 0.183 0.2590
MYOH 2012 1.10 0.33 - 27.888 0.130 0.2626
MYOH 2013 1.10 0.33 - 28.228 0.153 0.2593
MYOH 2014 1.10 0.33 - 28.340 0.182 0.2567
PTBA 2010 1.79 0.33 0.17 29.797 0.267 0.2311
PTBA 2011 1.79 0.33 0.17 30.074 0.321 0.2392
PTBA 2012 1.79 0.33 - 30.175 0.282 0.2562
PTBA 2013 1.79 0.33 - 30.089 0.184 0.2466
PTBA 2014 1.79 0.33 - 30.326 0.156 0.2451
TINS 2010 1.79 0.67 - 29.403 0.223 0.1591
TINS 2011 1.79 0.50 - 29.514 0.203 0.2928
TINS 2012 1.79 0.50 - 29.444 0.106 0.3368
TINS 2013 1.79 0.50 - 29.696 0.105 0.3208
TINS 2014 1.61 0.40 - 29.909 0.095 0.3379
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2. Output Hasil Pengujian

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 3.369548 (5,19) 0.0240

Cross-section Chi-square 19.045247 5 0.0019

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: TAXAVO

Method: Panel Least Squares

Date: 08/15/16 Time: 23:28

Sample: 2010 2014

Periods included: 5

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DEKOM -0.071617 0.052024 -1.376608 0.1813

DEKOMIN 0.096918 0.151862 0.638200 0.5294

DEKOWA -0.211766 0.115101 -1.839831 0.0782

LNSIZE 0.020504 0.011365 1.804217 0.0838

ROA -0.053043 0.144209 -0.367819 0.7162

C -0.247031 0.300096 -0.823175 0.4185

R-squared 0.163489 Mean dependent var 0.251877

Adjusted R-squared -0.010785 S.D. dependent var 0.073219

S.E. of regression 0.073613 Akaike info criterion -2.203128

Sum squared resid 0.130054 Schwarz criterion -1.922889

Log likelihood 39.04693 Hannan-Quinn criter. -2.113477

F-statistic 0.938117 Durbin-Watson stat 1.342766

Prob(F-statistic) 0.474281
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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 16.847741 5 0.0048

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.

DEKOM -0.583252 -0.071617 0.018126 0.0001

DEKOMIN 0.261826 0.096918 0.030852 0.3478

DEKOWA -0.050683 -0.211766 0.008322 0.0774

LNSIZE 0.050588 0.020504 0.000337 0.1013

ROA -0.400450 -0.053043 0.017355 0.0084

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: TAXAVO

Method: Panel Least Squares

Date: 08/15/16 Time: 23:29

Sample: 2010 2014

Periods included: 5

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.443003 0.600970 -0.737147 0.4700

DEKOM -0.583252 0.141203 -4.130581 0.0006

DEKOMIN 0.261826 0.215157 1.216912 0.2385

DEKOWA -0.050683 0.131119 -0.386544 0.7034

LNSIZE 0.050588 0.020579 2.458242 0.0237

ROA -0.400450 0.176855 -2.264277 0.0354

Effects Specification
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Uji Normalitas

0
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-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10

Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2014
Observations 30

Mean       4.39e-18
Median  -0.001534
Maximum  0.103176
Minimum -0.108910
Std. Dev.   0.048754
Skewness  -0.051442
Kurtosis   2.720627

Jarque-Bera  0.110793
Probability  0.946110

Uji Multikolinieritas

DEKOM DEKOMIN DEKOWA LNSIZE ROA

DEKOM 1.000000 0.025948 -0.489622 0.411529 0.178595

DEKOMIN 0.025948 1.000000 0.180210 -0.072471 0.219926

DEKOWA -0.489622 0.180210 1.000000 0.167412 0.194306

LNSIZE 0.411529 -0.072471 0.167412 1.000000 0.438280

ROA 0.178595 0.219926 0.194306 0.438280 1.000000
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Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: LOG(RESID2)

Method: Panel Least Squares

Date: 08/15/16 Time: 23:32

Sample: 2010 2014

Periods included: 5

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DEKOM 1.394090 1.103252 1.263619 0.2185

DEKOMIN 7.003570 3.220471 2.174703 0.0397

DEKOWA 1.126700 2.440894 0.461593 0.6485

LNSIZE 0.279722 0.241005 1.160650 0.2572

ROA -10.24667 3.058181 -3.350577 0.0027

C -18.18925 6.364015 -2.858141 0.0087

R-squared 0.398005 Mean dependent var -7.023368

Adjusted R-squared 0.272589 S.D. dependent var 1.830362

S.E. of regression 1.561086 Akaike info criterion 3.905497

Sum squared resid 58.48776 Schwarz criterion 4.185737

Log likelihood -52.58246 Hannan-Quinn criter. 3.995148

F-statistic 3.173487 Durbin-Watson stat 1.281167

Prob(F-statistic) 0.024413
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Uji Heterokedastisitas (Treatment)

Dependent Variable: LOG(RESID2)

Method: Panel Least Squares

Date: 08/15/16 Time: 23:35

Sample: 2010 2014

Periods included: 5

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 30

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DEKOM 1.394090 1.552978 0.897688 0.3783

DEKOMIN 7.003570 4.039173 1.733912 0.0958

DEKOWA 1.126700 3.189232 0.353283 0.7270

LNSIZE 0.279722 0.241119 1.160101 0.2574

ROA -10.24667 1.733755 -5.910102 0.0000

C -18.18925 7.015601 -2.592686 0.0160

R-squared 0.398005 Mean dependent var -7.023368

Adjusted R-squared 0.272589 S.D. dependent var 1.830362

S.E. of regression 1.561086 Akaike info criterion 3.905497

Sum squared resid 58.48776 Schwarz criterion 4.185737

Log likelihood -52.58246 Hannan-Quinn criter. 3.995148

F-statistic 3.173487 Durbin-Watson stat 1.281167

Prob(F-statistic) 0.024413
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Hasil Output

Dependent Variable: TAXAVO

Method: Panel Least Squares

Date: 08/15/16 Time: 23:40

Sample (adjusted): 2011 2014

Periods included: 4

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 24

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Convergence achieved after 6 iterations

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DEKOM -0.608300 0.140270 -4.336642 0.0010

DEKOMIN 0.066941 0.139190 0.480934 0.6392

DEKOWA 0.548541 0.499063 1.099143 0.2933

LNSIZE -0.002625 0.024248 -0.108253 0.9156

ROA -0.497140 0.133707 -3.718136 0.0029

C 1.142123 0.941891 1.212585 0.2486

AR(1) -0.015781 0.042988 -0.367097 0.7199

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.836316 Mean dependent var 0.256979

Adjusted R-squared 0.686272 S.D. dependent var 0.075427

S.E. of regression 0.042248 Akaike info criterion -3.183690

Sum squared resid 0.021418 Schwarz criterion -2.594663

Log likelihood 50.20428 Hannan-Quinn criter. -3.027421

F-statistic 5.573811 Durbin-Watson stat 2.163714

Prob(F-statistic) 0.003089

Inverted AR Roots -.02
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Statistik Deskriptif

TAXAVO DEKOM DEKOMIN DEKOWA LNSIZE ROA

Mean 0.251877 1.327058 0.410556 0.072222 28.15531 0.148003

Median 0.253161 1.386294 0.333333 0.000000 28.23706 0.176339

Maximum 0.396760 1.791759 0.666667 0.500000 30.32646 0.321058

Minimum -0.009737 0.693147 0.250000 0.000000 24.00887 -0.192603

Std. Dev. 0.073219 0.379363 0.097721 0.161905 1.634350 0.110416

Skewness -1.215079 -0.135693 0.538891 2.027020 -0.712740 -1.172399

Kurtosis 6.930208 1.893279 2.452014 5.498741 2.845471 4.648796

Jarque-Bera 26.69026 1.623104 1.827377 28.34868 2.569841 10.27076

Probability 0.000002 0.444168 0.401042 0.000001 0.276673 0.005885

Sum 7.556319 39.81175 12.31667 2.166667 844.6592 4.440102

Sum Sq. Dev. 0.155471 4.173565 0.276935 0.760185 77.46188 0.353559

Observations 30 30 30 30 30 30
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