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Abstrak 

Tax Avoidance adalah bentuk manajemen pajak dimana wajib pajak melakukan 
sesuatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar 
peraturan-peraturan pajak yang ada. Kepemilikan institusional, kompensasi rugi fiskal, dan 
corporate social responsibility adalah variabel independen yang diperkirakan memiliki 
dampak pada tax avoidance sebagai variabel dependen yang diproksikan dengan ETR atau 
effective tax rate dengan leverage dan ukuran perusahaan sebagai variabel control dalam 
penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks 
Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016 sampai dengan 2017. Data 
diperoleh dengan cara mengakses ke website Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini 
menggunakan metode non probality sampling dengan teknik purposive sampling untuk 
mendapatkan ukuran sampel dari 56 perusahaan dan jumlah observasi adalah 91 kali. Data 
penelitian ini di analisis dengan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa kepemilikan institusional, corporate social responsibility dan leverage 
berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, sedangkan kompensasi rugi fiskal 
berpengaruh positif terhadap tax avoidance, dan ukuran perusahaan tidak memiliki 
pengaruh terhadap tax avoidance. 
Kata Kunci : tax avoidance, kepemilikan institusional, kompensasi rugi fiskal, corporate 

            social responsibility, 
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Abstract 

Tax avoidance  is a form of tax management where taxpayers do something that aims 
to reduce the tax burden without violating existing tax regulations. Institutional ownership, 
fiscal loss compensation and corporate social responsibility are independent variables that 
are estimated to have an impact on tax avoidance as the dependent variable proxied by 
ETR or effective tax rate with leverage and firm size as control variables in this study. This 
research was conducted on companies listed in Indeks Kompas 100  on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) in the period 2016 to 2017. Data was obtained by accessing the Indonesia 
Stock Exchange website. The sample of this study uses non probality sampling method with 
purposive sampling technique to obtain sample size from 56 companies and the number of 
observations is 91 times. This research data was analyzed with multiple linear analysis 
techniques. The results of this study indicate that institutional ownership, corporate social 
responsibility and leverage have a negative effect on tax avoidance, while fiscal loss 
compensation has a positive effect on tax avoidance, and the size of the company has no 
effect on tax avoidance. 
Keywords: tax avoidance, institutional ownership, fiscal loss compensation, corporate 
social responsibility 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang. Indonesia masih terus 

melaksanakan pembangunan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga 

terciptalah kesejahteraan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan, Indonesia membutuhkan 

dana yang tidak sedikit. Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam penerimaan Indonesia 

yang digunakan pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun untuk 

pembangunan. Pelaksanaan perpajakan di Indonesia diatur pemerintah agar tetap mampu 

mempertahankan penerimaan negara. Pada tahun 2016, penerimaan pajak sebesar 1.546,7 Triliun 

rupiah dari total pendapatan Negara yaitu 1.822.5 Triliun Rupiah dalam APBN 2016 (Kemenkeu, 

2016) Penerimaan tersebut digunakan untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun 

infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk 

pembangunan daerah. Tetapi kenyataannya masih banyak perusahaan di Indonesia yang 

melakukan praktek tax avoidance. 

Indikasi yang menunjukkkan bahwa perusahaan di Indonesia melakukan tax avoidance 

dapat dilihat pula dari adanya kebijakan program amnesti pajak (pengampunan pajak) yang mulai 

berlaku pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Amnesti pajak adalah 

penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan 

sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan 

(Undang-Undang Republik Indonesia No.11. 2016). Berdasarkan data statistik Ditjen Pajak total 
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dana tebusan yang berasal dari wajib pajak badan non UMKM sampai bulan Maret 2017 mencapai 

Rp14.682.310.000.000, (Katadata, 2017). Angka ini memiliki makna bahwa pada tahun 

sebelumnya perusahaan telah menghindari kewajiban pajaknya senilai Rp14.682.310.000.000,-. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan tax avoidance dengan jumlah 

biaya pajak yang besar (Mulyani, Kusmuriyanto, & Suryarini, 2017) 

Pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara, tetapi bagi perusahaan, pajak akan dihitung 

sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Kepentingan negara yang 

menginginkan penerimaan pajak yang besar dan rutin akan bertolak belakang dengan kepentingan 

perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Dalam meminimumkan 

jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan melakukan perencanaan pajak atau tax planning, 

tax planning adalah Upaya untuk meminimalisasi pajak, tax planning adalah langkah awal dalam 

manajemen pajak yang pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan 

perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 

2011). Dengan demikian, tax planning adalah upaya wajib pajak dalam meminimumkan pajak 

terutangnya guna menghemat jumlah kas yang keluar. Selain itu, pelaksanaan tax planning di 

dalam perusahaan dapat digunakan untuk mengatur aliran kas. Dengan melakukan tax planning 

secara matang, manajemen dapat memperkirakan besarnya kebutuhan kas perusahaan sehingga 

perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat (Wijaya, 2014) Banyak strategi yang 

dapat dilakukan dalam tax planning, salah satunya adalah tax avoidance. 

Menurut Suandy (2011) tax avoidance adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang 

dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal. 

Tax avoidance ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, 

tetapi tidak diinginkan. Secara umum tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan 
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yang legal karena lebih banyak memanfaatkan loopholes yang ada dalam peraturan perpajakan 

yang berlaku (lawfull) (Santoso & Ning, 2013). Wajib pajak melakukan penghindaran pajak 

dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan 

perundang - undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, 

meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor 

pajak. Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil 

besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan cash flow perusahaan. 

Tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya akan 

diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi 

pengenaan pajak melalui pengendalian fakta - fakta sedemikian rupa sehingga terhindar dari 

pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. Metode dan teknik yang 

digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-

undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2013) 

Pandangan terhadap penghindaran pajak perusahaan berbeda-beda tergantung kepentingan 

pihak-pihak yang terkait. Karena sifat penghindaran pajak tersebut yang tidak melanggar 

peraturan, pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan, meski perbuatan 

tersebut akan mengurangi pendapatan pajak negara. Meskipun penghindaran pajak tidak 

berdampak langsung terhadap masyarakat, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak 

memberi kesan yang buruk karena masyarakat memandang bahwa aktivitas ini mengurangi 

kewajiban perusahaan kepada masyarakat luas (Fuest & Riedel, 2009) padahal menurut 

masyarakat, semestinya perusahaan berpartisipasi dalam dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui pembayaran pajak. 
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Disisi lain, perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan 

ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Didalam perusahaan terdapat 

hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen.  Sebagai pemilik 

perusahaan, pemegang saham tentu menginginkan beban pajak yang lebih sedikit sehingga 

memaksimalkan keuntungan, pemegang saham membutuhkan adanya penghindaran pajak dalam 

jumlah yang tepat, tidak terlalu sedikit mengurangi keuntungan, tidak terlalu banyak resiko denda 

dan kehilangan reputasi (Armstrong, Blouin, & Larcker, 2012) 

Salah satu faktor – faktor keuangan yang mempengaruhi praktik tax avoidance di suatu 

perusahaan adalah kepemilikan intitusional. Menurut Sari (2014) kepemilikan intitusional adalah 

kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi non keuangan, institusi berbadan 

hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Adanya 

kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar 

lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga semakin besar tingkat kepemilikan 

institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi 

tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Variabel kepemilikan institusional diukur 

dengan prosentase jumlah saham yang dimiliki institusi lain di luar perusahaan minimal 5% 

terhadap total saham perusahaan. 

Selain kepemilikan institusional, faktor keuangan lain yang dapat mempengaruhi tax 

avoidance adalah kompensasi rugi fiskal, Perusahaan yang merugi dalam satu periode akuntan di 

berikan keringanan untuk membayar pajak, kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima 

tahun ke depan dan laba perusahaan selama lima tahun kedepan akan digunakan untuk melunasi 

kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, perusahaan akan terhindar dari beban pajak selama 

masa kompensasi yaitu lima tahun kedepan (Sari, 2014) 
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Menurut Rahmawati (2016) Perusahaan yang melakukan praktik tax avoidance dianggap tidak 

bertanggung jawab secara sosial. Corporate Social Responsibility (CSR) disebut sebagai 

komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi melalui kerjasama dengan pihak-

pihak yang berkepentingan dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat umum untuk 

meningkatkan kualitas sarana dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat maupun secara 

umum dengan cara-cara yang bermanfaat, baik untuk bisnis itu sendiri maupun untuk masyarakat 

luas atau untuk pembangunan (World Bank Group). Perusahaan yang mempunyai peringkat 

rendah dalam CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial 

sehingga dapat melakukan strategi pajak dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Oleh karena 

itu, apabila pengungkapan CSR tinggi maka manajer perusahaan meningkatkan pengawasan 

terhadap perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR, sehingga meminimalisir terjadinya 

praktik penghindaran pajak. 

Penelitian tentang tax avoidance sebenarnya sudah banyak diteliti, salah satunya oleh Diantari 

& Ulupui (2016) yang dalam penelitiannya menunjukan bahwa menunjukkan bahwa komite audit 

dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, proporsi 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, dan ukuran perusahaan 

sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap tax avoidance. penelitian oleh Rahmawati 

(2016) menyebutkan bahwa proporsi CSR dan komisaris independen berpengaruh positif dan 

signifikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, memiliki efek negatif dan signifikan 

terhadap penghindaran pajak, sementara komite audit dan kualitas auditor eksternal untuk nilai 

perusahaan. Dan penelitian oleh Kurniasih & Sari (2013) menyebutkan bahwa Return on Assets 

(ROA), Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tax avoidance. Return on Assets (ROA), Ukuran 
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Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax 

avoidance sedangkan Leverage dan Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap tax avoidance. 

Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian milik Rahmawati (2016) yang membahas 

tentang Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance dan 

penelitian milik Sari (2014) yang membahas tentang Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, 

Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. Corporate 

governance pada penelitian Rahmawati diproksikan oleh Proporsi komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas auditor eksternal, dan komite audit. 

Dan pada penelitian milik Sari, corporate governance di proksikan oleh komposisi komisaris 

independen (KOM) dan proksi keberadaan komite audit (AUD). Sedangkan pada penelitian ini, 

corporate governance diproksikan oleh kepemilikan institusional saja, sehingga peneliti 

mengganti variabel corporate governance dengan kepemilikan institusional. 

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena penelitian tersebut dapat menjadi acuan investor 

dalam menilai seberapa besar tingkat praktik tax avoidance pada perusahaan yang akan di investasi 

melalui nilai persentase kepemilikan institusional, nilai kompensasi rugi fiskalnya, dan juga 

tingkat CSR-nya. Dan tentunya penelitian ini juga dapat menjadi acuan para praktisi untuk 

melaksanakan pekerjaan mereka. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Kepemilikan 

Institusional, Kompensasi Rugi Fiskal dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Tax 

Avoidance”. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance? 
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2. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap tax avoidance? 

3. Apakah Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap tax avoidance? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan menganalisis dampak kepemilikan institusional terhadap tax 

avoidance 

2. Untuk menguji dan menganalisis dampak kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance 

3. Untuk menguji dan menganalisis dampak Corporate Social Responsibility (CSR)  

terhadap tax avoidance 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian dilakukan dengan harapan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti, 

khususnya mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kompensasi rugi fiskal dan 

Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap tax avoidance 

 

 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk menentukan 

keputusan perusahaan dalam melakukan pengendalian terhadap tax avoidance. 

3. Bagi Akademisi 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan menjadi pertimbangan 

untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh kepemilikan institusional, kompensasi 

rugi fiskal dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap tax avoidance 

4. Bagi Investor 

Penilitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan para investor dalam 

menilai seberapa besar suatu perusahaan melakukan tax avoidance melalui persentase 

kepemilikan institusional, nilai kompensasi rugi fiskal dan CSR-nya 

 

1.5 Sistematika Penulisan Penelitian 

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai  berikut 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar beakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk membahas masalah 

dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup teori-teori dan peneliti terdahulu yang 

mendukung perumusan hipotesis serta analisis hasil penelitian lainnya. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan secara operasional. 

Menguraikan definisi variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data dan metode analisis. 
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BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan secara operasional. 

Menguraikan definisi variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data dan metode analisis 

BAB V : KESIMPULAN & SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya dan 

saran peneliti untuk penelitian selanjutnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi 

peneliti selanjutnya dengan penelitian sejenis dan juga implikasi penelitian terhadap 

praktik yang ada 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 
 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1  Agency Theory 

Agency Theory atau teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan 

merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) melimpahkan wewenang 

kepada orang lain (agen) untuk kepentingan mereka. Permasalahan hubungan keagenan 

ini mengakibatkan terjadinya informasi asimetris dan konflik kepentingan (Jensen & 

Meckling, 1976). 

Teori keagenan berusaha mendeskripsikan hubungan antara agen dan prinsipal 

dengan menggunakan mekanisme suatu kontrak. Teori keagenan menggunakan 

penekanan pada penyelesaian dua masalah yaitu: a) masalah keagenan yang muncul ketika 

keinginan/tujuan antara agen dan prinsipal bertentangan, dan sulit bagi prinsipal 

memverifikasi hasil kerja agen yang sesungguhnya. b) masalah pembagian resiko (risk 

sharing) yang terjadi ketika prinsipal dan agen mempunyai preferensi dan sikap yang 

berbeda terhadap suatu resiko. 

Teori keagenan menggambarkan keinginan para pemilik perusahan (prinsipal) atas 

laba sebesar-besarnya dengan kewajiban membayar pajak yang sekecil-kecilnya, untuk 

mewujudkan hal itu, pemilik perusahaan meminta para manajer (agen) yang bertindak 

sebagi pengelola dana untuk meminimalisir kewajiban pajak. Dari situasi tersebut, 

timbulah kondisi yang disebut asimetri informasi. Menurut Uswati & Mayangsari (2012) 

asimetri informasi adalah suatu keadaan yang di dalamnya agent memiliki informasi lebih 
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banyak tentang perusahaan dan prospek perusahaan masa mendatang dari pada principal. 

Jadi agen lebih tahu apa yang harus dilakukan di lapangan daripada prinsipal, agen lebih 

menginginkan bahwa keuntungan yang didapat oleh prinsipal ditahan terlebih dahulu 

untuk kepentingan perusahaan, Karena keadaan tersebut, muncullah agency cost atau 

biaya keaagenan, agency cost adalah biaya tambahan yang dikeluarkan oleh prinsipal 

untuk mengawasi kegiatan agen dalam mengelola per usahaan 

2.1.2  Pajak 

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 

dijelaskan bahwa, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Pengertian pajak menurut Waluyo (2013) dalam bukunya yang berjudul 

Perpajakan Indonesia yaitu: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintah”. 

Dari pengertian mengenai pajak diatas, dapat diketahui karakteristik yang melekat 

pada pengertian pajak, yaitu: 

a Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang 

sifatnya dapat dipaksakan. 

b Tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
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c Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

d Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public 

investment. 

Selain itu, dari kedua definisi diatas dapat diambil kesimpulan senada bahwa pajak 

bersifat wajib dan dilaksanakan berdasarkan peraturan Undang-Undang. Terdapat dua 

fungsi utama dari pajak, yaitu fungsi penerimaan (budgeter) dan mengatur (regular). 

Budgeter berarti pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi 

pembiayaan pengeluaran pemerintah, misalnya dimasukkan sebagai penerimaan dalam 

negri di dalam APBN. Sedangkan fungsi yang kedua (regular), pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksankan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2013). 

Pelaksanaan pemungutan pajak, selain berdasarkan undang-undang perpajakan 

yang berlaku, tentu harus memperhatikan asas-asas yang disarankan oleh para ahli. 

Salah satunya yang terkenal adalah Adam Smith yang mengemukakan empat asas yang 

lebih dikenal dengan four maxims yang terdiri dari: 

a. Equality, ialah pajak harus adil dan merata. Hal ini berarti pengenaan pajak 

sebanding dengan kemampuannnya untuk membayar pajak dan sesuai dengan 

manfaat yang diterimanya. 

b. Certainty, ialah pajak yang tidak ditetapkan secara sewenang-wenang, tetapi harus 

jelas bagi semua wajib pajak yang terdiri atas berapa jumlah yang harus dibayar, 

kapan harus dibayar dan bagaimana cara pembayarannya. 
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c. Convenience, ialah pajak yang hendaknya dibayar pada saat yang tidak 

menyulitkan wajib pajak, misalnya dikenakan pada saat wajib pajak menerima 

penghasilan. 

d. Efficiency, ialah biaya pemungutan pajak hendaknya sekecil mungkin, jangan 

sampai terjadi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah lebih besar dari hasil 

yang diterima pemerintah. 

2.1.3  Tax Avoidance 

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai 

dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang 

melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak sering disebut 

dengan perencanaan pajak (tax planning). Umumnya perencanaan pajak merujuk 

pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak (WP) supaya utang pajak 

berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan 

(Suandy, 2011). Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah 

hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga 

mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Tax avoidance selalu 

diartikan sebagai kegiatan yang legal. Untuk memperjelas, Tax avoidance berbeda 

dengan tax evasion (Penggelapan Pajak), di mana tax evasion terkait dengan 

penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau 

menghilangkan beban pajak sedangkan Tax avoidance dilakukan secara “legal” 

dengan memanfaatkan celah (loopholes) yang terdapat dalam peraturan perpajakan 

yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang 

tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Biasanya perusahaan 
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melakukan strategi-strategi sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, 

namun dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam 

undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang 

ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan (Suandy, 

2011). Strategi penghematan pajak tersebut disebut juga sebagai suatu strategi 

pajak yang agresif. Komite urusan fiskal dari Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran 

pajak: 

1. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat 

di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. 

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes undang-undang 

untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, 

padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-

undang. 

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para 

konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan tax avoidance 

dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan. 

penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut: 

a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang  

memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven 

country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning) 
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b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi 

dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang 

paling rendah (formal tax planning) 

Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak 

sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak 

dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak 

pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak 

yang dibutuhkan oleh negara. 

2.1.4  Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah prosentase saham perusahaan yang 

dimiliki oleh bank, lembaga keuangan lainnya (perusahaan asuransi, dana pensiun, 

dan 

 lainnya) dan lembaga non keuangan. Menurut Ngadiman & Puspitasari 

(2014) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, 

institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana 

perwalian serta institusi lainnya, institusi-institusi tersebut memiliki wewenang 

untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. Dewi & Sujana (2014) 

menyebutkan bahwa kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor 

perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) 

mengidentifikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak 

manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan 

Pengaruh Kepemilikan Institusional..., Randi Kurnia Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

Indonesia Banking School



 
 

 16                                                                

manajemen melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk memanipulasi beban 

pajak. 

2.1.5  Kompensasi Rugi Fiskal 

Menurut Kurniasih & Sari (2013) Kompensasi rugi fiskal merupakan proses 

peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan 

perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kompensasi kerugian 

dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak 

Penghasilan No.17 tahun 2000. Adapun beberapa poin penting yang perlu 

diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini adalah sebagai berikut. 

1) Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian 

komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara 

penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak 

Penghasilan. 

2) Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun ke depan 

secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada 

kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi 

dikompensasikan. 

3) Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang 

Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak 

dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak 

menggunakan norma penghitungan 

4) Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan 

penghasilan dari dalam negeri. 
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Menurut Sari & Martani (2010) Kompensasi rugi fiskal adalah kerugian 

fiskal perusahaan yang dapat dikompensasikan yang hanya diperkenankan selama 

lima tahun kedepan secara berturut-turut. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur 

dengan variabel dummy, yang dapat diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi 

fiskal pada awal tahun t 

2.1.6  Corporate Social Responsibility (CSR) 

Mark S. Schwartz dan Archie B. Carroll mendefinisikan CSR kedalam 

empat komponen penting dalam CSR. Definisi CSR menurut Schwartz & Carroll 

(2013) adalah: 

“The social responsibility of business encompasses the economic, legal, 

ethical, and discretionary expectations that society has of organizations at a given 

point in time.” 

Penafsiran Schwartz dan Carroll menunjukkan bahwa dalam CSR 

perusahaan harus berusaha untuk mencapai keuntungan, mematuhi hukum, 

berperilaku etis, dan menjadi good corporate citizen. Secara umum Corporate 

Social Responsibility (CSR) dipandang sebagai suatu komitmen berkelanjutan 

dalam dunia bisnis untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan ekologi 

mencegah dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi dan untuk meningkatkan 

kualitas masyarakat sekitar serta lingkungan yang menjadi stakeholder perusahaan. 

Sesuai dengan pandangan bisnis yang saat ini dikenal dengan triple bottom line, 

mengartikan bahwa dunia bisnis dituntut mampu menyelaraskan pencapaian 

kinerja ekonomi (profit) dengan kinerja sosial (people) dan kinerja lingkungan 

(planet). Pencapaian tersebut pada akhirnya akan menempatkan perusahaan 
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menjadi good corporate citizen dan meraup keuntungan yang langgeng (Lako, 

2011). 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan penelitian modifikasi/gabungan dari beberapa penelitian yang 

sudah ada dari tahun ke tahun, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan 

peneliti sebagai acuan dari penelitiannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Pengaruh Kepemilikan Institusional..., Randi Kurnia Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

Indonesia Banking School



 
 

 19                                                                

 

 

Pengaruh Kepemilikan Institusional..., Randi Kurnia Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

Indonesia Banking School



 
 

 20                                                                

 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan instutisional, kompensasi rugi fiskal dan corporate 

social responsibility terhadap Tax Avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini akan ditunjukkan oleh gambar berikut 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Sumber: Peneliti. 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance 

 Ngadiman & Puspitasari (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan 

persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Institusi keuangan disini selain bank adalah 

perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), 

dan institusi non keuangan lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan 
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mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Maka, 

semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol 

yang lebih baik terhadap tax avoidance di dalam suatu perusahaan. Tetapi tentu saja besar kecilnya 

kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif yang dilakukan oleh 

perusahaan, jadi semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin kecil pula keuntungan 

yang didapat oleh perusahaan melalui kebijakan pajak agresif. 

Penelitian tentang hubungan kepemilikan institusional telah banyak dilakukan salah 

satunya Diantari & Ulupui (2016) melakukan penelitian terkait pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan 

sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Pranata, Puspa, & Herawati (2012) terdapat 

pengaruh positif yang signifikan antara kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. 

H1 : kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance 

2.4.2 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance 

Menurut Sari (2014) perusahaan yang merugi dalam satu periode akuntan di berikan 

keringanan untuk membayar pajak, kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun 

ke depan dan laba perusahaan selama lima tahun kedepan akan digunakan untuk melunasi 

kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, perusahaan akan terhindar dari beban pajak selama 

masa kompensasi yaitu lima tahun kedepan. 

Kompensasi rugi fiskal merupakan salah satu keuntungan yang dilmiliki perusahaan yang 

sedang dilanda kerugian, dengan begitu perusahaan dapat menggunakan keuntungan yang didapat 

untuk memperbaiki perusahaan tanpa harus menggunakannya untuk membayar pajak, akan tetapi, 
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keadaan seperti ini justru dimaanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance 

dalam rangka keuntungan perusahaan. Jadi semakin tinggi tingkat kompensasi rugi fiskal yang 

didapatkan perusahaan, semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik 

tax avoidance. 

Menurut Marfu’ah (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal 

tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniasih & Sari (2013) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan 

terhadap tax avoidance. 

H2 : Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance 

2.4.3 Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Tax Avoidance 

Dalam menjalankan usahanya perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba yang 

maksimal. Akan tetapi perusahaan memiliki juga kewajiban untuk membayar pajak. Beban pajak 

yang dibayarkan perusahaan akan berdampak pada berkurangnya laba perusahaan. Untuk tetap 

menjaga atau mengoptimalkan laba perusahaan maka upaya meminimalkan beban pajak dilakukan 

melalui praktik penghindaran pajak. Sesuai konsep triple bottom line, perusahaan diwajibkan 

untuk mampu menyeimbangkan kinerja ekonomi melalui pencapaian laba, kinerja lingkungan 

melalui kepedulian terhadap lingkungan alam sekitar, dan kinerja sosial melalui kepedulian 

terhadap masyarakat. Perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam CSR dianggap sebagai 

perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak 

dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Oleh karena itu, apabila pengungkapan CSR tinggi 

maka manajer perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan CSR, sehingga meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak. 
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Penelitian terkait yang dilakukan oleh Wahyudi (2015) menyatakan bahwa Corporate 

Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Sedangkan menurut 

Hidayati & Fidiana (2017) menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh signifikan secara positif terhadap tax avoidance. 

H3 : Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance 

  

Pengaruh Kepemilikan Institusional..., Randi Kurnia Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

Indonesia Banking School



 
 

 25                                                                

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk menguji apakah kepemilikan institusional, kompensasi rugi 

fiskal, dan corporate social responsibility (CSR) berpengaruh terhadap tax avoidance. Objek pada 

penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 di Bursa Efek 

Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam Indeks 

Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2017 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subyek dari penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

Perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 pada periode tahun 2016 sampai dengan 

2017. Indeks Kompas 100 adalah indeks saham yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia 

berkerja sama dengan Koran Kompas, indeks saham tersebut adalah kumpulan saham dari 100 

saham perusahaan publik yang terdaftar dan di perdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2016 sampai dengan 2017. Pemilihan periode 2016 hingga 2017 dikarenakan untuk 

meneliti perusahaan dengan tahun terbaru. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 

adalah metode purposive sampling, yang artinya sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama  periode 2016 sampai 

dengan 2017 

2. Perusahaan tersebut termasuk dalam Indeks Kompas 100 yang diterbitkan oleh Bursa Efek 

Indonesia dan Koran Kompas pada periode tahun 2016 sampai dengan 2017 
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3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan audited secara lengkap, berturut-turut dan 

berakhir pada 31 Desember selama tahun 2016 sampai dengan 2017 

4. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dalam satuan mata uang rupiah selama 

periode tahun 2016 sampai dengan 2017 

5. Perusahaan tersebut tidak delisting (penghapusan saham yang terdaftar oleh bursa efek) 

selama periode 2016 sampai dengan 2017 

6. Perusahaan dengan nilai saldo laba dan ekuitas yang bernilai positif selama tahun 2016 

sampai dengan 2017 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini berupa penelitian kuantitatif sehingga sumber data berupa data sekunder 

yang diperoleh dari publikasi dokumen yang tersedia, situs web perusahaan, dokumentasi 

perusahaan dan sumber lain. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tidak 

perlu dikumpulkan lagi oleh peneliti (Sekaran & Bougie, 2010). Data sekunder secara umum berisi 

bukti, catatan atau laporan yang terkumpul dalam suatu arsip yang dipublikasikan. Data sekunder 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa daftar nama perusahaan manufaktur, laporan 

keuangan tahunan perusahaan pada periode 2016 sampai dengan 2017. Perolehan data tersebut 

diambil dari web Bursa Efek Indonesia. Data ini tergolong data sekunder, karena data sumbernya 

didapat dari situs BEI (www.idx.co.id) dan data ini tidak didapat langsung dari perusahaan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan metode studi pustaka dan 

metode dokumentasi. Adapun yang dimaksud dalam metode studi pustaka adalah dengan 

menelaah informasi dari artikel, jurnal, literatur, dan hasil penelitian terdahulu sebagai referensi 

yang memuat pembahasan yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan dengan 
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metode dokumentasi berupa Laporan Keuangan Tahunan periode 2016 – 2017 yang terdapat 

dalam web Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah pengumpulan 

data sekunder. 

3.5 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri atas variabel dependen, variabel independen 

dan variabel kontrol 

3.5.1 Variabel Dependen 

Menurut Kuncoro (2014) variabel dependen adalah variabel yang terikat dan 

identik dengan variabel independen. Variabel dependen ini tidak mungkin ada 

tanpa disebabkan variabel independen. Pada penelitian ini terdapat satu variabel 

dependen, yaitu tax avoidance. Tax Avoidance  merupakan segala bentuk kegiatan 

yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh 

pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya tax avoidance 

dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak 

melanggar hukum perpajakan. Pada penelitian ini tax avoidance diukur dengan 

menggunakan perhitungan Effective Tax Rate (ETR). ETR adalah model yang 

dikembangkan oleh Dyreng, Hanlon, & Maydew (2008) yaitu sebagai berikut : 

 

ETR : 
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐁𝐄𝐁𝐀𝐍 𝐏𝐀𝐉𝐀𝐊

𝐋𝐀𝐁𝐀 𝐒𝐄𝐁𝐄𝐋𝐔𝐌 𝐏𝐀𝐉𝐀𝐊
 

3.5.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel bebas, penjelasyang biasanya dianggap 

sebagai variabel prediktor atau penyebab karena memprediksi atau menyebabkan 

variabel dependen (Kuncoro, 2014). Pada penelitian ini, pengukuran variabel 
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independennya didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu dan referensi adalah 

sebagai berikut : 

1. Kepemilikan institusional adalah prosentase saham perusahaan yang dimiliki 

oleh bank, lembaga keuangan lainnya (perusahaan asuransi, dana pensiun, dan 

lainnya) dan lembaga non keuangan. Variabel kepemilikan institusional diukur 

dengan prosentase jumlah saham yang dimiliki institusi lain di luar perusahaan 

minimal 5% terhadap total saham perusahaan. Kepemilikan institusional dapat 

diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki 

pihak institusional dari seluruh jumlah saham perusahaan. Rumus menghitung 

kepemilikan institusional (Ngadiman & Puspitasari, 2014): 

 

𝑲𝑰 =
𝑺𝑰

𝑺𝑩
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

Keterangan: 

KI : Kepemilikan institusional 

SI : Jumlah saham yang dimiliki institusional 

SB : Jumlah modal saham perusahaan yang beredar. 

 

2. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode 

ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak 

akan dibebani pajak (Kurniasih & Sari, 2013). Secara logika, perusahaan yang 

telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk 

membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima 
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tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah 

kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, 

perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan 

digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. 

Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, yang akan 

diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun (Sari & 

Martani, 2010) 

RIFSj: ∑𝑿𝒊𝒋

𝒏𝒋
 

Keterangan: 

RIFSj : Kompensasi Rugi Fiskal perusahaan j. 

ΣXij : nilai 1 jika item i diungkapkan; nilai 0 jika item i tidak diungkapkan. 

nj : jumlah item untuk perusahan j, 

 

3. Corporate Social Responsibility (CSR) dipandang sebagai suatu komitmen 

berkelanjutan dalam dunia bisnis untuk bertanggung jawab secara ekonomi, 

sosial, dan ekologi mencegah dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi 

dan untuk meningkatkan kualitas masyarakat sekitar serta lingkungan yang 

menjadi stakeholder perusahaan. Sesuai dengan pandangan bisnis yang saat ini 

dikenal dengan triple bottom line, mengartikan bahwa dunia bisnis dituntut 

mampu menyelaraskan pencapaian kinerja ekonomi (profit) dengan kinerja 

sosial (people) dan kinerja lingkungan (planet). Pencapaian tersebut pada 

akhirnya akan menempatkan perusahaan menjadi good corporate citizen dan 
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meraup keuntungan yang langgeng (Lako, 2011), menurut Global Reporting 

Initiative (2014) CSR dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 

CSRIj : ∑𝑿𝒊𝒋

𝒏𝒋
 

Keterangan: 

CSRIj : Corporate Social Responsibility Index perusahaan j. 

ΣXij : nilai 1 jika item i diungkapkan; nilai 0 jika item i tidak diungkapkan. 

nj : jumlah item untuk perusahan j, nj ≤ 91 

3.5.3 Variabel Kontrol 

Variabel Kontrol adalah Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga 

hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar 

yang tidak diteliti. Variabel Kontrol sering dipakai oleh peneliti dalam penelitian 

yang bersifat membandingkan, melalui penelitian eksperimental. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan leverage dan ukuran perusahaan sebagai variabel 

kontrol. 

1. Leverage 

Leverage atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya 

berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan 

dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio leverage 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar 

seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila 

perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) (Kasmir, 2012). Menurut Ngadiman & 
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Puspitasari (2014) leverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal 

berupa hutang untuk membiayai investasi dan asset perusahaan. 

Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan 

menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus 

dibayar oleh perusahaan, maka dari itu semakin tinggi leverage, semakin 

tinggi kemungkinan perusahaan melakukan praktik tax avoidance. Dalam 

penelitian ini leverage diukur dari total utang baik jangka pendek maupun 

jangka panjang dengan total debt to equity ratio dengan rumus sebagai 

berikut: (Kurniasih & Sari, 2013) 

 

𝑫𝒆𝒃𝒕 𝒕𝒐 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 (𝐃𝐄𝐑) ∶  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
 

 

2. Ukuran Perusahaan 

Secara umum ukuran perusahaan (organization size) dapat diartikan sebagai 

suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek (Rinaldi & 

Cheisviyanny, 2015). Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya 

perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara 

lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas. Menurut 

Nurfadilah et al (2015) semakin besar perusahaan maka semakin besar total 

aset yang dimilikinya. Dalam melakukan tax planning untuk upaya 

menekan beban pajak seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola 

total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu 
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dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari 

pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan 

amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak 

perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 

(Zuhro, 2016) 

SIZE = Ln Total Asset 

3.6 Analisis Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata–rata 

(mean), standar deviasi, maksimum dan minimum serta melihat nilai skewness dan kurtosis 

(Winarno, 2011). Dilanjutkan oleh Winarno (2011) bahwa, pengertian masing – masing hitungan 

yang dilakukan dalam analisis statistik deskriptif adalah : 

1. Mean adalah  rata -rata data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan 

membaginya dengan cacah data 

2. Median adalah nilai tengah data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. 

Median merupakan ukuran tengah yang tidak mudah terpengaruh oleh outlier, terutama 

bila dibanding dengan mean. 

3. Maximum dan Minimum adalah nilai paling besar dan nilai paling kecil dari data 

4. Standar deviasi adalah ukuran disperse atau penyebaran data 

5. Skewness adalah ukuran asimetri distribsi data sekitar mean 

6. Kurtosis adalah ukuran ketinggian suatu distribusi 

3.7 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 

Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan 
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antara variabel independen dan variabel dependen untuk kinerja pada masing-masing perusahaan 

baik secara parsial maupun simultan. Sebelum melakukan uji linier berganda metode mensyaratlan 

untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang terbaik (Ghozali, 2016). Tujuan 

pemenuhan asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel bebas sebagai estimator atas variabel 

terikat tidak bias. 

Analisis data yang menggunakan analisis regresis berganda ini menggunakan model yaitu: 

ETRit =  ∝+ β1KIit+ β2RFISit+ β3CSRIit+ β4DERit+ β5SIZEit+ eit 

Keterangan: 

ETRit    =  Tax Avoidance pada perusahaan i pada tahun t 

∝   = Konstanta 

Β1, β2, β3, β4, β5  = Koefisien regresi 

KIit    =  Kepemilikan Institusional pada perusahaan i pada tahun t 

RFISit   =  Kompensasi Rugi Fiskal pada perusahaan i pada tahun t 

CSRIit   =  Corporate Social Responsibility Index pada perusahaan i pada 

tahun t 

DERit   = Leverage pada perusahaan i pada tahun t 

SIZEit   = Ukuran Perusahaan pada perusahaan i pada tahun t 

Eit   =  error term pada perusahaan i pada tahun t 
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3.8 Pengujian Asumsi Klasik 

Penggunaan model analisis regresi berganda terikat dengan sejumlah asumsi harus 

memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari model tersebut agar diperoleh estimasi yang 

tidak bias. Pengujian asumsi yang harus dipenuhi agar metode Ordinary Least Square (OLS) 

dapat digunakan dengan baik (uji persyaratan analisis), meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

independen dan variabel dependen atau keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak 

(Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji normaslitas 

residual yaitu uji one sample kolmogrov smirnov test. Untuk mendeteksi normalitas data dapat 

diuji dengan Kolmogorov - Smirnov, dengan pedoman pengambilan keputusan : 

1. Nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 distribusi adalah tidak normal 

2. Nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 distribusi adalah normal. 

3. Uji Multikolinieritas 

3.8.2 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk menguji kondisi adanya hubungan linier 

antar variabel independen. Multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi yang 

sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen). 

Identifikasi terdapat gejala multikolinieritas dapat diketahui apabila nilai koefisien 
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determinasi dan koefisien korelasi yang tinggi. Sehingga, model yang mengandung unsur 

multikolinieritas dapat diketahui jika hasil pengujian menghasilkan nilai F hitung > F kritis 

pada α dan derajat kebebasan tertentu dengan nilai signifikasi < 0.85, maka data tidak 

terkena multikolinieritas. 

3.8.3 Uji Heterokedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi model regresi linear 

memiliki nilai residual yang berbeda. Asumsi model regresi adalah: (1) residual (ei) 

memiliki nilai rata-rata nol, (2) residual memiliki varian yang konstan atau var(ei) = σ2, 

dan (3) residual suatu observasi lainnya atau cov(ei, ej) = 0, sehingga menghasilkan 

estimator yang BLUE. Apabila asumsi (1) tidak terpenuhi, yang terpengaruh hanyalah 

slope estimator dan ini tidak membawa konsekuensi serius dalam analisis ekonometris. 

Sedangkan apabila asumsi (2) dan (3) dilanggar, maka akan membawa dampak serius bagi 

prediksi dengan model yang dibangun. 

Salah  satu pengujian yang digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas 

adalah dengan menggunakan metode grafik. Metode ini relatif mudah, yaitu dengan 

menampilkan scatte plot dari variabel residual kuadrat dan variabel independen. Jika grafik 

tersebut menunjukkan bahwa data tersebar secara acak dan tidak menunjukkan pola 

tertentu, sehingga hal tersebut diduga terdapat masalah heteroskedastisitas. Pengujian lain 

yang digunakan untuk mendeteksi masalah ini adalah dengan melakukan uji white. Uji 

white menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen, dan variabel 

independennya terdiri atas variabel independen yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat 

variabel independen, ditambah lagi dengan perkalian dua variabel independen. Nilai 
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Obs*R-squared  dengan nilai probabilitas yang lebih rendah dari nilai α dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut bersifat heteroskedastisitas. 

3.8.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya), masalah autokorelasi diuji dengan Durbin-Watson dengan rumus (Gujarati, 

2011): 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 

Tabel Penentuan Uji Durbin-Watson 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada otokorelasi 
positif 

Tolak 0 < d < 𝑑𝑙 

Tidak ada otokorelasi 
positif 

Tak ada keputusan 𝑑𝑙 ≤ 𝑑 ≤  𝑑𝑢 

Tidak ada oto korelasi 
negatif 

Tolak 4 - 𝑑𝑙 , d <  4 

Tidak ada otokorelasi 
negatif 

Tak ada keputusan 4 - 𝑑𝑢 ≤ 𝑑 ≤ 4 − 𝑑𝑙 

Tidak ada otokorelasi 
positif atau negatif 

Jangan tolak 𝑑𝑙 < d < 4 - 𝑑𝑢 
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  (sumber: Gujarati, 2011) 

3.9 Penentuan Model Estimasi 

1. Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS): 

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya 

mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan 

dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan 

sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary 

Least Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. 

2. Fixed Effect Model (FE): 

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari 

perbedaan intersepnya. Untuk mengestim 

asi data panel model Fixed Effects menggunakan teknik variabel dummy untuk 

menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena 

perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian slopnya sama antar 

perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Squares Dummy 

Variable (LSDV). 

3. Random Effect Model (RE): 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan  mungkin 

saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random Effect perbedaan 

intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan 

menggunkan model Random Effect ya 
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kni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error 

Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS) . 

Berikut ini terdapat langkah pengujian yang harus dilakukan untuk menentukan 

model estimasi yang tepat, yaitu: 

1. Uji Chow 

 Menurut Widarjono (2009), dalam melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis 

dalam uji chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik log likelihood ratio (uji 

LR). Berikut hipotesis yang digunakan Widarjono (2009): 

 

Ho = Menggunakan model Common Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada cross section 

Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada cross section Chi 

Square < 0,05. 

2. Uji Hausman 

 Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan struktural dalam pendekatan 

jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara pendekatan jenis fixed effect atau random 

effect (Widarjono, 2009). Hipotesis yang digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji 

Hausman: 

Ho = Menggunakan model Random Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 
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Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section 

Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section Random 

< 0,05. 

3.10 Analisis Goodness of Fit Model 

Analisis goodness of fit model digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi 

sampel dalam menaksir nilai aktual. Pengukuran goodness of fit dapat diukur dari nilai 

koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t (Ghozali, 2016). Penelitian ini 

berusaha untuk menganalisis pengaruh dari variabel kepemilikan institusional, kompensasi 

rugi fiskal, dan corporate social responsibility, baik secara bersama-sama maupun 

terpisah, terhadap penghindaran pajak. Sehingga didapatkan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang pengaruh yang diteliti. 

3.10.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) mengukur sejauh mana kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen, dengan nilai antara nol dan satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberi hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2016). Nilai R2 digunakan dalam model penelitian yang secara khusus 

meneliti permasalahan dalam lingkup tertentu. Sedangkan nilai Adjusted R2 digunakan 

untuk model penelitian yang hasil penelitiannya digunakan untuk menjelaskan fenomena 

pada lingkup yang lebih umum. Sehingga penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R2. 

3.10.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
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Uji ini dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

diasumsikan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2016). 

3.10.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji regresi parsial merupakan pengujian yang dilakukan terhadap variabel 

dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2016). Adapun mengenai hipotesis-hipotesis yang 

dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Jika probabilitas <0.05 atau t hitung > t tabel maka variabel X secara individu (Parsial) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

2. Jika probabilitas >0.05 atau t hitung < t tabel maka variabel X secara individu (Parsial) 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

3.11 Uji Hipotesis 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel kepemilikan institusional, 

kompensasi rugi fiskal dan corporate social responsibility yaitu baik secara bersama-sama maupun 

individual terhadap variabel penghindaran pajak (TA_per). Tujuan dilakukannya kedua 

pengukuran ini sekaligus yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang 

pengaruh variabel independen dalam penelitian. 

Dalam menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. 

Apabila probabilitas nilai F dalam uji signifikansi simultan (uji statistik F) lebih kecil dari 0,05 

(signifikan), maka disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel 

dependen, atau dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Dan dalam uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), 
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apabila probabilitas variabel independen tertentu signifikan pada 0,05, maka dikatakan bahwa 

variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

Bab berikut ini berisi uraian proses pengolahan data dan analisa atas hasil olahan data 

peneliti. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan - perusahaan 

yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 pada periode tahun 2016 sampai dengan 2017. Indeks 

Kompas 100 adalah indeks saham yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia berkerja sama 

dengan Koran Kompas, indeks saham tersebut adalah kumpulan saham dari 100 saham perusahaan 

publik yang terdaftar dan di perdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI dipilih sebagai 

sumber data utama karena BEI merupakan pasar saham terbesar dan paling utama di Indonesia, 

sedangkan Indeks Kompas 100 dipilih sebagai populasi karena peniliti ingin perusahaan yang 

digunakan adalah perusahaan yang memiliki nilai saham paling baik. Pemilihan sampel ditentukan 

dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tabel 4. 1 
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Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Jumlah perusahaan yang 
termasuk didalam Indeks 
Kompas 100 pada periode 
2016-2017 

126 

Jumlah perusahaan dengan data 
tidak memenuhi kriteria, 
seperti tidak listing pada tahun 
2016-2017 

(56) 

 

 

 

Jumlah perusahaaan yang 
memiliki data tidak lengkap 
selama periode 2016-2017  

(14) 

Jumlah perusahaan yang 
menjadi sampel penelitian  56 

Total Observasi (2 tahun)  112 

Outliers  (21) 

Total Observasi dalam 
penelitian  91 

Sumber: data diolah 

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat adanya outliers sebanyak 21 data. Outliers adalah data 

yang memiliki karakteristik unik, seperti memiliki penyimpangan yang berbeda jauh dan jika 

dibandingkan dengan observasi lainnya. Hal ini menyebabkan model penelitian menjadi kurang 

baik, sehingga harus dikeluarkan dan tidak digunakan, karena hal tersebut juga kriteria observasi 

harus ditentukan. Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 56 perusahaan yang dijadikan 

data penelitian, berikut ini nama–nama perusahaan yang digunakan sebagai sampel: 

Tabel 4. 2 

Perusahaan Sampel 
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No Kode 
Saham Nama Perusahaan Tahun Listing 

1 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk 2007 

2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk 2004 

3 ADRO ADARO ENERGY Tbk 2008 

4 AKRA AKR Corporindo Tbk 1994 

5 ANTM Aneka Tambang Tbk 1997 

6 ASII Astra International Tbk 1990 

7 ASRI ALAM SUTERA REALITY Tbk 2007 

8 BBCA Bank Central Asia Tbk 2000 

9 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 1996 

10 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 2002 

11 BHIT Bhakti Investama Tbk 1997 

12 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan 

Banten Tbk 

2000 

13 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 2000 

14 BMTR Global Mediacom Tbk 1995 

15 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 2010 

16 BUMI Bumi Resources Tbk 1990 
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17 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 1991 

18 CTRA Ciputra Development Tbk 1994 

19 DILD Intiland Development Tbk 1991 

20 ELSA Elnusa Tbk 2008 

21 EXCL Xl Aviata Tbk 2005 

22 GGRM Gudang Garam Tbk 1990 

23 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2011 

24 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2010 

25 INCO Vale Indonesia Tbk 1990 

26 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 1994 

27 INDY Indika Energy Tbk 2008 

28 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 1989 

29 ISAT Indosat Tbk 1994 

30 ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk 1999 

31 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 2007 

32 JPFA JAPFA Comfeed Indonesia Tbk 1989 

33 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 1995 
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34 KLBF Kalbe Farma Tbk 1991 

35 KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk 2010 

36 LINK Link Net Tbk 2005 

37 LPPF Matahari Department Store Tbk 1989 

38 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk 1996 

39 MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk 2000 

40 MPPA Matahari Putra Prima Tbk 1992 

41 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 2011 

42 SCMA Surya Citra Media Tbk 2002 

43 SILO Siloam International Hospitals Tbk  1990 

44 SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk 2011 

45 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk 1991 

46 SOCI Soechi Lines Tbk 2000 

47 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk 2003 

48 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk 1997 

49 TBIG PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2010 

50 TINS Timah (Persero) Tbk 1995 
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51 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 1995 

52 TOTL Total Bangun Persada Tbk 1990 

53 UNTR United Tractors Tbk 1989 

54 UNVR Unilever Indonesia Tbk 1982 

55 WSKT Waskita Karya Tbk 1990 

56 WTON Wijaya Karya Beton Tbk 2008 

 

4.2. Statistik Deskriptif  
 Uji ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari suatu data yang dilihat dari 

jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari 

masing-masing variabel. Berikut adalah hasil dari uji deskriptif dapat dilihat dari tabel 4.3: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3 
Hasil Statistik Deskriptif 

  ETR KI RFIS CSRI DER SIZE 
 Mean  0.219660  3.084499  0.406593  0.399927  1.731200  18.15215 
 Median  0.238635  0.132500  0.000000  0.393333  0.883588  17.32400 
 Maximum  0.562431  99.73000  1.000000  0.613333  13.54323  25.30717 
 Minimum  0.006468  0.000000  0.000000  0.280000  0.003014  8.346642 
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 Std. Dev.  0.114416  15.09616  0.493919  0.059109  2.401295  3.593883 
 Skewness  0.171376  5.705586  0.380322  0.708912  3.025320 -0.03637 
 Kurtosis  3.051813  34.93240  1.144645  3.911161  12.90138  2.668729 
              
 Jarque-Bera  0.455619  4360.010  15.24600  10.77000  510.5391  0.436157 
 Probability  0.796276  0.000000  0.000489  0.004585  0.000000  0.804062 
              
 Sum  19.98910  280.6894  37.00000  36.39333  157.5392  1651.846 
 Sum Sq. Dev.  1.178182  20510.46  21.95604  0.314444  518.9595  1162.439 
              
 Observations  91  91  91  91  91  91 

Sumber: data diolah penulis 

4.2.1  Statistik Tax Avoidance 

Variabel tax avoidance yang diproksikan dengan ETR merupakan variabel 

dependen dalam penelitian ini, yang diukur menggunakan rumus effective tax rate 

dengan cara total beban pajak dibagi laba sebelum pajak untuk menentukan 

besarnya tax avoidance yang terdeteksi pada tahun tertentu. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, seperti 

yang tampak disajikan dalam tabel 4.3, variabel tax avoidance memiliki nilai rata-

rata (mean) sebesar  0.219660 dan standar deviasi sebesar  0.114416, Hal ini 

menunjukan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih tinggi dibandingkan nilai standar 

deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan 

baik.  

Berdasarkan tabel 4.3, nilai maksimun ETR sebesar 0.562431 dimiliki oleh 

perusahaan PT Salim Ivomas Pratama Tbk tahun  2016  sedangkan untuk nilai 

minimum sebesar 0.006468 dimiliki oleh perusahaan PT Intiland Development Tbk 

tahun 2016. Nilai maksimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

deteksi penghindaran pajak terbesar dibandingkan dengan perusahaan - perusahaan 
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lainnya selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki deteksi penghindaran pajak terkecil dibandingkan 

dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama periode penelitian. 

4.2.2  Statistik Kepemilikan Institusional 

 Variabel kepemilikan institusional yang diproksikan dengan KI merupakan 

variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menghitung hasil 

jumlah saham institusional dibagi dengan jumlah saham beredar. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, seperti 

yang tampak disajikan dalam tabel 4.3, variabel KI memiliki nilai rata-rata (mean) 

dari 91 observasi sampel sebesar 3.084499 dan standar deviasi sebesar 15.09616 

yang nilainya lebih tinggi dari rata-rata (mean), sehingga menunjukan data dalam 

variabel ini kurang terdistribusi dengan baik. 

 Dari 91 observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.3, perusahaan – 

perusahaan  yang memiliki nilai terendah atau nilai minimum untuk KI adalah 

Perusahaan PT ADARO ENERGY Tbk pada tahun 2016, PT AKR corporindo Tbk 

pada tahun 2016, PT ALAM SUTERA REALITY Tbk pada tahun 2016, PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada tahun 2017, PT Bumi Serpong Damai 

Tbk pada tahun 2017, PT Charoen Phokpand Indonesia Tbk pada tahun 2016, PT 

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2016, PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk pada tahun 2016, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk pada tahun 2016, 

PT Matahari Department Store Tbk pada tahun 2016 dan PT United Tractor Tbk 

pada tahun 2016 Tbk dengan nilai minimum sebesar  0.000000, dan untuk nilai 

tertinggi terdapat pada perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 
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2017 dengan nilai maksimum sebesar  99.73000. Nilai maksimum menunjukan 

bahwa perusahaan tersebut paling tinggi pengungkapan kepemilikan 

institusionalnya pada tahun tersebut, dan nilai minimum menunjukan bahwa 

perusahaan tersebut paling rendah dalam pengungkapkan kepemilikan 

institusionalnya pada tahun tersebut. 

4.2.3  Statistik Kompensasi Rugi Fiskal 

Variabel kompensasi rugi fiskal yang diproksikan dengan RFIS merupakan 

variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menggunakan 

variabel dummy. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews 9, seperti yang tampak disajikan dalam tabel 4.3, 

variabel RFIS memiliki nilai rata-rata (mean) dari 91 observasi sampel 

sebesar 3.084499 dan standar deviasi sebesar 15.09616 yang nilainya lebih tinggi 

dari rata-rata (mean), sehingga menunjukan data dalam variabel ini kurang 

terdistribusi dengan baik. 

Perhitungan dari RFIS menggunakan variabel dummy, Variabel dummy 

adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat 

kualitatif (contoh: usia, jenis kelamin). Dengan nilai 1 sebagai perusahaan yang 

sedang mengalami kerugian dan tidak dikenakan beban pajak pada periode tersebut 

dan nilai 0 sebagai perusahaan yang tidak mengalami kerugian dan dikenakan 

beban pajak pada periode tersebut. Dari 91 observasi sampel, jumlah perusahaan 

yang memiliki nilai terendah atau nilai minimum yaitu 0, adalah 54 perusahaan, 

sedangkan jumlah perusahaan yang memiliki nilai tertinggi atau nilai maksimum 

yaitu 1, adalah 37 perusahaan. 
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4.2.4  Statistik Corporate Social Responsibility (CSR) 

Variabel CSR yang diproksikan dengan CSRI merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menggunakan indeks luas 

pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. CSR digunakan 

untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan melakukan kegiatan tanggung jawab 

sosial. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

software Eviews 9, seperti yang tampak disajikan dalam tabel 4.3, variabel CSRI 

memiliki nilai rata-rata (mean) dari 91 observasi sampel sebesar   0.399927 dan 

standar deviasi sebesar   0.059109 yang nilainya lebih rendah dari rata-rata (mean), 

sehingga menunjukan data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

Dari 91 observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.3, perusahaan yang 

memiliki nilai terendah atau nilai minimum untuk CSR adalah Perusahaan PT Ace 

Hardware Indonesia Tbk pada tahun 2017 dengan nilai minimum 

sebesar   0.280000 , dan untuk nilai tertinggi terdapat pada perusahaan PT JAPFA 

Comfeed Indonesia Tbk tahun 2017 dengan nilai maksimum sebesar  0.613333. 

Nilai maksimum menunjukan bahwa perusahaan tersebut paling banyak dalam 

mengungkapkan tanggung jawab sosialnya atau CSR, dan nilai minimum 

menunjukan bahwa perusahaan tersebut paling sedikit dalam mengungkapkan 

tanggung jawab sosial nya atau CSR nya 

4.2.5  Statistik Leverage 

Variabel leverage yang diproksikan dengan DER merupakan variabel 

kontrol dalam penelitian ini, yang diukur dengan rumus DER atau Debt to Equity 

Ratio, dengan perhitungan Total Liabilitas dibagi Total Aktiva. Leverage 
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digunakan digunakan untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh 

hutang. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

software Eviews 9, seperti yang tampak disajikan dalam tabel 4.3, variabel DER 

memiliki nilai rata-rata (mean) dari 91 observasi sampel sebesar 1.731200 dan 

standar deviasi sebesar 2.401295 yang nilainya lebih tinggi dari rata-rata (mean), 

sehingga menunjukan data dalam variabel ini kurang terdistribusi dengan baik. 

Dari 91 observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.3, perusahaan yang 

memiliki nilai terendah atau nilai minimum untuk DER adalah Perusahaan PT 

Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2017 dengan nilai minimum sebesar   0.003014, 

dan untuk nilai tertinggi terdapat pada perusahaan PT Tower Bersama 

Infrastructure Tbk tahun 2017 dengan nilai maksimum sebesar 13.54323. Nilai 

maksimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi leverage 

terbesar dibandingkan dengan perusahaan perusahaan lainnya selama periode 

penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki deteksi leverage terkecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan 

lainnya selama periode penelitian 

4.2.5  Statistik Ukuran Perusahaan 

Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan SIZE merupakan 

variabel independen dalam penelitian ini, yang diukur dengan cara logaritma 

natural dari total aset perusahaan tersebut. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan dengan menggunakan software Eviews 9, seperti yang tampak disajikan 

dalam tabel 4.3, variabel SIZE memiliki nilai rata-rata (mean) dari 91 observasi 

sampel sebesar 18.15215 dan standar deviasi sebesar 3.593883 dengan nilai standar 
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deviasi yang lebih rendah dari nilai mean hal ini membuktikan bahwa data dalam 

variabel ini terdistribusi dengan baik. 

Dari 91 observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.3, perusahaan yang 

memiliki nilai terendah atau nilai minimum untuk ukuran perusahaan 

sebesar  8.346642 dimiliki oleh perusahaan PT Siloam International Hospitals Tbk 

tahun 2016 , dan untuk nilai terbesar atau nilai maksimum untuk ukuran perusahaan 

sebesar  25.30717 dimiliki oleh perusahaan PT Waskita Karya Tbk tahun 2017. 

Nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki deteksi ukuran 

perusahaan terkecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya selama 

periode penelitian, sedangkan nilai maksimum menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki deteksi ukuran perusahaan terbesar dibandingkan dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya selama periode penelitian 

 

4.3. Analisis Data Panel  
Untuk memilih model apa yang paling tepat digunakan dalam analisis antara model 

common effect, fixed effect, atau random effect yang dilakukan Uji Chow dan Uji Hausman

  

4.3.1. Uji Chow 
Analisis regresi ini menyangkut hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen. Dalam analisis model data panel dikenal tiga macam pendekatan, 

yaitu pendekatan Ordinary Least Square/OLS (Common Effect), pendekatan efek tetap 

(Fixed Effect), dan pendekatan efek acak (Random Effect) (Gujarati, 2011). Tahap awal 

dalam mengestimasi model yaitu dengan melakukan Uji Chow. Uji Chow dilakukan untuk 

mengetahui apakah pendekatan yang digunakan adalah common effect atau fixed effect. 
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Jika nilai probabilitas Chi Square > 0,05 maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan 

model common effect. Tetapi, apabila nilai probabilitas Chi Square < 0,05 maka 

pendekatan yang dilakukan adalah dengan model fixed effect. Jika tidak ditemukan nilai 

probabilitas sesusai ketentuan tersebut maka selanjutnya akan dilakukan Uji Hausman 

untuk menentukan apakah pendekatan yang digunakan adalah random effect atau fixed 

effect. Jika nilai probabilitas Cross Section Random > 0,05 maka pendekatan yang 

dilakukan adalah dengan model random effect. Tetapi, apabila nilai probabilitas Cross 

Section Random < 0,05 maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan model fixed effect 

(Widarjono, 2009) Berikut ini merupakan hasil uji chow yang terdapat pada Tabel 4.4, 

yaitu sebagai berikut:  

 

 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Chow 

     
     
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     
Cross-section F 1.826413 (45,40) 0.0276 

Cross-section Chi-square 101.618456 45 0.0000 
     
 
 

    
 Sumber: hasil olahan penulis 

Berdasarkan pada Tabel 4.4 yang tertera di atas adalah bahwa nilai dari probabilitas 

dari Chi Square adalah sebesar 0,0000. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai Chi Square 

< 0,05 atau 0,0000 < 0,05 yang berarti model yang terbaik untuk digunakan dalam 

penelitian adalah model fixed effect. Sehingga penelitian ini dilanjutkan ke Uji Hausman.  
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4.3.2. Uji Hausman  
Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data panel antara 

fixed effect dan random effect. Uji hausman dilakukan pada hasil model regresi dengan 

random effect. Hasil uji hausman disajikan dalam tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman 

     
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 6.131474 5 0.2936 

Sumber: hasil olahan penulis 

Berdasarkan pada Tabel 4.5 yang tertera di atas adalah bahwa nilai dari probabilitas 

dari Cross Section Random adalah sebesar 0,2936. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai 

Cross Section Random > 0,05 atau 0,2936 > 0,05 yang menunjukan model yang terbaik 

untuk digunakan dalam penelitian ini adalah model random effect. 

4.4. Uji Asumsi Klasik  

4.4.1. Uji Normalitas  
Data menunjukkan terdistribusi normal apabila memiliki probabilitas Jarque-Bera 

di atas 0,05 atau 5%. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil 

regresi persamaan terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal 

merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik analisi regresi data panel. Hasil uji 

normalitas disajikan dalam gambar 4.1 berikut ini: 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas 
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 Sumber: hasil olahan penulis 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan eviews 9, seperti yang tampak 

disajikan pada gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah terdistribusi 

dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probability Jarque- Beta yang lebih besar 

dari 5% yaitu 1.584963. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data telah 

terdistribusi normal dengan jumlah observasi sebanyak 91. 

4.4.2. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier antar 

variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik adalah bahwa data yang 

diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas. Cara untuk melihat masalah di dalam 

multikolinieritas adalah dengan menggunakan correlation matrix seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Multikolineritas 

  ETR KI RFIS CSRI DER SIZE 
ETR 1 0.27318 0.201 0.12424 -0.15794 -0.4554 
KI 0.27318 1 0.00727 0.02252 -0.02005 -0.02333 
RFIS 0.201 0.00727 1 -0.04464 -0.04013 0.08765 
CSRI 0.12424 0.02252 -0.04464 1 -0.02689 0.00974 
DER -0.15794 -0.02005 -0.04013 -0.02689 1 0.14663 
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SIZE -0.4554 -0.02333 0.08765 0.00974 0.14663 1 
 
Sumber: hasil olahan penulis 
 
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 

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas 
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan variabel independen 

terhadap resid kuadrat atau terhadap logaritma natural resid (LN resid). Apabila p-value > 

0.05, maka dapat dikatakan tidak adanya heteroskedastisitas pada data. Sebaliknya, jika p-

value < 0.05 maka adanya heteroskedastisitas pada model penelitian. Tabel 4.7 

menunjukkan hasil uji heterokedastisitas yang tampak sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
KI 0.010925 0.013265 0.823580 0.4125 
RFIS 0.272767 0.407769 0.668926 0.5054 
CSRI -3.408677 3.391621 -1.005029 0.3177 
DER 0.049500 0.084416 0.586374 0.5592 
SIZE 0.038874 0.056565 0.687255 0.4938 
C -5.382322 1.699922 -3.166216 0.0021 

Sumber: hasil olahan penulis 

Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan software Eviews 9 

sebagaimana yang telah terlampir pada tabel 4.7, bahwa tidak adanya probabilitas koefisien 
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yang nilainya dibawah 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

heteroskedastisitas dalam kedua model penelitian ini. 

4.4.4. Uji Autokolerasi 
Pengujian autokorelasi ini dilakukan untuk menguji adanya hubungan antara 

residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Pengujian yang dilakukan adalah 

dengan menggunakan Uji Durbin-Watson. Ketentuan yang ditetapkan dalam pengujian ini 

adalah apabila nilai Durbin-Watson berada di antara 1,54 – 2,46 maka tidak terdapat 

autokorelasi. Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji autokorelasi yang tampak sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji  Autokorelasi 

R-squared 0.356015 Mean dependent var 0.161656 
Adjusted R-squared 0.318133 S.D. dependent var 0.095925 
S.E. of regression 0.079253 Sum squared resid 0.533886 
F-statistic 9.398121 Durbin-Watson stat 1.960290 
Prob(F-statistic) 0.000000   

  Sumber: hasil olahan penulis 

Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, seperti yang tampak disajikan 

pada tabel 4.8 bahwa nilai Durbin-Watson pada model penelitian sebesar 1.960290 yang 

artinya bahwa nilai Durbin-Watson sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengalami autokorelasi. 

4.5. Analisis Regresi Data Panel 
Berikut ini adalah hasil dari regresi data panel dengan menggunakan alat statistik 

eviews 9 yang menunjukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Pengaruh Kepemilikan Institusional..., Randi Kurnia Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

Indonesia Banking School



 
 

 59                                                                

Hasil Uji Regresi Data Panel 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     KI 0.001758 0.000625 2.813249 0.0061 
RFIS 0.052756 0.020198 2.611979 0.0106 
CSRI 0.311811 0.163078 1.912037 0.0592 
DER -0.004657 0.004128 -1.127953 0.2625 
SIZE -0.013188 0.002627 -5.019435 0.0000 
C 0.315622 0.084571 3.732023 0.0003 
     
 
 

    

 

 
 
 
 
Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.051380 0.2985 
Idiosyncratic random 0.078763 0.7015 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.356015     Mean dependent var 0.161656 
Adjusted R-squared 0.318133     S.D. dependent var 0.095925 
S.E. of regression 0.079253     Sum squared resid 0.533886 
F-statistic 9.398121     Durbin-Watson stat 1.960290 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     

Sumber: hasil olahan penulis 

Berdasarkan pada Tabel 4.9 diatas, bahwa dari hasil regresi data panel model 

penelitian yang di dapat adalah sebagai berikut: 

ETRit =  0.315622 + 0.001758KIit + 0.052756RFISit + 0.311811CSRIit - 0.004657DERit - 0.013188 

SIZEit+ eit 

Keterangan: 

ETRit    =  Tax Avoidance pada perusahaan i pada tahun t 

∝   = Konstanta 

Β1, β2, β3, β4, β5  = Koefisien regresi 

KIit    =  Kepemilikan Institusional pada perusahaan i pada tahun t 

RFISit   =  Kompensasi Rugi Fiskal pada perusahaan i pada tahun t 
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CSRIit   =  Corporate Social Responsibility Index pada perusahaan i pada 

tahun t 

DERit   = Leverage pada perusahaan i pada tahun t 

SIZEit   = Ukuran Perusahaan pada perusahaan i pada tahun t 

Eit   =  error term pada perusahaan i pada tahun t 

 

 

 

 

Sehingga, dengan persamaan tersebut dapat diperoleh interpretasi sebagai berikut: 

1) Apabila kepemilikan institusional (KI), kompensasi rugi fiskal (RFIS), corporate social 

responsibility (CSRI), leverage (DER), dan ukuran perusahaan (SIZE), diasumsikan 

konstan, maka tax avoidance (ETR) yang terjadi sebesar 0.315622 

2) Koefisien regresi untuk KI sebesar 0.001758. Hal ini menunjukkan bahwa tax avoidance 

akan mengalami kenaikan sebesar 0.001758 atau 0.1758% untuk setiap peningkatan satu 

satuan kepemilikan institusional dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain 

adalah konstan. 

3) Koefisien regresi untuk RFIS sebesar 0.052756. Hal ini menunjukkan bahwa tax avoidance 

(ETR) akan mengalami kenaikan sebesar 0.052756 atau 5.2756% untuk setiap peningkatan 

kompensasi rugi fiskal dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah 

konstan 

4) Koefisien regresi untuk CSRI sebesar 0.311811. Hal ini menunjukkan bahwa tax avoidance 

(ETR) akan mengalami kenaikan sebesar 0.311811 atau 31.1811% untuk setiap 
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peningkatan satu persen tingkat CSR dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel 

lain adalah konstan. 

5) Koefisien regresi untuk DER sebesar -0.004657. Hal ini menunjukkan bahwa tax 

avoidance (ETR) akan mengalami penurunan sebesar 0.004657 atau 0.4657% untuk setiap 

peningkatan satu persen tingkat leverage dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi 

variabel lain adalah konstan. 

6) Koefisien regresi untuk SIZE sebesar -0.013188. Hal ini menunjukkan bahwa Tax 

avoidance (ETR) akan mengalami penurunan sebesar 0.116306 atau 11.6306% untuk 

setiap penambahan satu persen total aset dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi 

variabel lain adalah konstan. 

4.6. Pengujian Hipotesis  

4.6.1. Koefisien Determinasi  

Uji Koefisien Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R Square menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen. 

Tabel 4.10 
Hasil Koefisien Determinasi 

R-squared 0.356015 Mean dependent var 0.161656 
Adjusted R-squared 0.318133 S.D. dependent var 0.095925 
S.E. of regression 0.079253 Sum squared resid 0.533886 
F-statistic 9.398121 Durbin-Watson stat 1.960290 
Prob(F-statistic) 0.000000   

Sumber: Hasil Olahan penulis 
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Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan antara variabel 

independen dengan variabel dependen di dalam mengestimasi persamaan regresi. Nilai 

Adjusted R-squared selalu berada dikisaran antara 0 sampai 1. Nilai Adjusted R-squared 

model penelitian pada tabel 4.10 adalah sebesar 0.318133 atau 31.8133%.  

Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (KI), kompensasi rugi fiskal 

(RFIS), corporate social responsibility (CSR), leverage (DER), dan ukuran perusahaan 

(SIZE) mampu menjelaskan pengaruh kepada penghindaran pajak hanya sebesar 

31.8133%. Sisanya yaitu sebesar 68.1867% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam model penelitian ini. 

4.6.2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. Cara untuk menentukan hasil uji t adalah dengan 

membandingkan nilai statistik t-hitung dengan bila statistik t-tabel dengan signifikan (α) 

yang digunakan adalah 0.05 atau 5%. Dalam penelitian ini t-tabel sebesar 1.66298. Berikut 

tabel 4.11 yang menggambarkan hasil uji parsial t : 

Tabel 4.11 
Hasil Uji Hipotesis Parsial t 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     KI 0.001758 0.000625 2.813249 0.0061 
RFIS 0.052756 0.020198 2.611979 0.0106 
CSRI 0.311811 0.163078 1.912037 0.0592 
DER -0.004657 0.004128 -1.127953 0.2625 
SIZE -0.013188 0.002627 -5.019435 0.0000 
C 0.315622 0.084571 3.732023 0.0003 
     
SUmbe     Sumber: Hasil olahan penulis 
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4.6.2.1.  Uji T Hipotesis 1 
 Pengujian Hipotesis 1 diterima yaitu kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap tax avoidance. Hal ini berdasarkan Berdasarkan tabel 4.11 uji t 

menunjukkan bahwa nilai t-tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 1.66298 dan hasil 

t-hitung dari variabel kepemilikan institusional (KI) menunjukkan hasil sebesar 

2.813249. Hasil t-hitung KI lebih tinggi dibanding dengan t-tabel, dan probabilitas 

sebesar 0.0061 lebih kecil dari 0.05. 

4.6.2.2. Uji T Hipotesis 2 
Pengujian Hipotesis 2 diterima yaitu kompensasi rugi fiskal berpengaruh 

positif terhadap tax avoidance. Hal ini berdasarkan tabel 4.11 uji t menunjukkan 

bahwa nilai t-tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 1.66298 dan hasil t-hitung dari 

variabel kompensasi rugi fiskal (RFIS) menunjukan hasil sebesar 2.611979. Hasil 

t-hitung RFIS lebih tinggi dibanding dengan t-tabel, dan probabilitas sebesar 

0.0106 lebih tinggi dari 0.05.  

4.2.6.3. Uji T Hipotesis 3 
Pengujian Hipotesis 3 diterima, corporate social responsibility  

berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini berdasarkan tabel 4.11 uji t 

menunjukkan bahwa nilai t-tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 1.66298 dan hasil 

t-hitung dari variabel kompensasi rugi fiskal (RFIS) menunjukan hasil sebesar 

1.912037. Hasil t-hitung corporate social responsibility lebih tinggi dibanding 

dengan t-tabel, dan probabilitas sebesar 0.0592 lebih tinggi dari 0.05 dan bernilai 

positif.  
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4.7. Analisis Hasil Penelitian  

4.7.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance  

 Kepemilikan institusional adalah prosentase saham perusahaan yang dimiliki oleh bank, 

lembaga keuangan lainnya (perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lainnya) dan lembaga non 

keuangan. Dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan 

kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Kepemilikan institusional memiliki 

kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif 

sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk 

memanipulasi beban pajak. 

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan ETR 

pada tabel 4.11 menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan 

institusional mengindikasikan semakin rendahnya tingkat tax avoidance yang dilakukan 

perusahaan, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin rendah kepemilikan institusional maka 

semakin tingginya tingkat tax avoidance perusahaan 

Tax avoidance pada penelitian ini diproksikan dengan ETR atau Effective Tax Rate, ETR 

dapat diartikan sebagai tingkat keefektifitasan perusahaan dalam pembayaran pajaknya, 

semakin tinggi nilai ETR maka semakin tinggi pula persentase pembayaran pajak perusahaan 

tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi ETR maka semakin rendah tax avoidance sebuah 

perusahaan, karena perusahaan tersebut terbukti taat dalam membayar pajak dan 

kemungkinannya kecil perusahaan tersebut melakukan praktik tax avoidance. 

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diantari & Ulupui 

(2016) dan Pohan (2009) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional   
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berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Akan tetapi hasil penelitian ini 

berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan Pranata, Puspa, & Herawati (2012) serta 

Ngadiman & Puspitasari (2014) yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tax avoidance. 

4.7.2. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance 

 Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke 

periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani 

pajak 

Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance pada tabel 4.11 

menunjukan hasil bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap tax 

avoidance. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin sering perusahaan mendapat 

keringanan dalam pembayaran pajaknya mengindikasikan semakin tinggi persentase 

perusahaan tersebut melakukan praktik tax avoidance, begitu juga sebaliknya  

Kerugian perusahaan yang berdampak pada kemampuan perusahaan dalam 

membayar pajak dapat juga dimanfaatkan perusahaan tersebut dalam memanipulasi 

pembayaran pajaknya, biasanya perusahaan yang merugi dalam suatu periode tertentu 

mendapat keringanan dari badan pemungut pajak untuk tidak membayar pajak dalam 

jangka waktu tertentu, tetapi ada kemungkinan ketika kondisi keuangan perusahaan 

tersebut sudah kembali sehat sebelum jangka waktu kompensasi rugi fiskal berakhir, 

perusahaan tersebut tidak melaporkan hal ini ke badan pemungut pajak yang bersangkutan 

dan tetap tidak membayar pajak hingga jangka waktu kompensasi rugi fiskalnya berakhir. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh  Kurniasih & Sari 

(2013) dan Oktagiani (2015) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh 
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positif dan signifikan pada tax avoidance. Akan tetapi berlawanan dengan hasil penelitian 

Rachmithasari (2015) dan Marfu’ah (2015) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi 

fiskal tidak berpengaruh pada tax avoidance 

4.7.3. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance  

 Corporate social responsibility adalah suatu bentuk tanggung jawab perusahaan 

kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar yang terlibat secara langsung  

maupun tidak pada kegiatan maupun keberlangsungan perusahaan. Dengan mengangkat 

konsep triple bottom line yang mengartikan bahwa dunia bisnis dituntut mampu 

menyelaraskan pencapaian kinerja ekonomi (profit) dengan kinerja sosial (people) dan 

kinerja lingkungan (planet). 

Pengaruh corporate social responsibility terhadap tax avoidance pada tabel 4.11 

menunjukan hasil bahwa corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan corporate 

social responsibility dalam suatu perusahaan mengindikasikan semakin rendah persentase 

kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik tax avoidance, begitu juga 

sebaliknya.  

 Sesuai konsep triple bottom line, perusahaan diwajibkan untuk mampu 

menyeimbangkan kinerja ekonomi melalui pencapaian laba perusahaan, kinerja 

lingkungan melalui kepedulian perusahaan terhadap lingkungan alam sekitar yang 

berhubungan secara langsung dan tidak langsung kepada perusahaan, dan kinerja sosial 

melalui kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang terkait secara langsung 

dan tidak langsung bagi perusaahan. Maka dari itu perusahaan yang tinggi pengungkapan 

corporate social responsibility dianggap sebagai perusahaan yang tidak akan melakukan 
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praktik tax avoidance dikarenakan perusahaan tersebut lebih menfokuskan labanya selain 

untuk keuntungan perusahaan juga untuk kepentingan sosial sehingga lebih taat membayar 

pajak dibandingkan dengan perusahaan yang kurang sadar sosial. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mulyani, Kusmuriyanto, & 

Suryarini (2017) dan Dharma & Noviari (2017) yang menyatakan bahwa corporate social 

responsibility berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. tetapi hasil 

penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Rahmawati (2016) dan Hidayati & 

Fidiana (2017) yang menyatakan bahwa corporate social responsibility berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tax avoidance. 

4.8. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan mengenai kepemilikan institusional (KI), 

kompensasi rugi fiskal (RFIS), dan corporate social responsibility (CSR) terhadap tax 

avoidance, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dan bisa 

dimanfaatkan bagi pihak pemerintah, pihak perusahaan dan pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional (KI), 

kompensasi rugi fiskal (RFIS), dan corporate social responsibility (CSR) terhadap tax 

avoidance yang termasuk dalam perusahaan yang terdaftar didalam Indeks Kompas 100 di 

Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017. Dari hasil analisis regresi mengenai pengaruh 

pengaruh kepemilikan institusional (KI), kompensasi rugi fiskal (RFIS), dan corporate 

social responsibility (CSR) terhadap tax avoidance yang telah dilakukan, ditemukan bahwa 

dari 2 variabel independen tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance dan 

1 variabel dependen memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance, dan 2 variabel 
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kontrol dalam penelitian ini yaitu leverage (DER) dan ukuran perusahaan (SIZE) masing 

– masing berpengaruh negatif dan tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini membuktikan bahwa jumlah 

kepemilikan saham institusi disebuah perusahaan sangat besar perannya dalam 

menentukan jalannya perusahaan, termasuk dalam pengawasan praktik tax avoidance. 

Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan 

mempengaruhi keputusan manajemen. semakin tinggi kepemilikan institusional, maka 

semakin tinggi tingkat pengawasan di dalam perusahaan tersebut yang mengakibatkan 

semakin tingginya jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dikarenakan 

semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif 

signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan - perusahaan 

yang mengalami kerugian dan mendapatkan keuntungan untuk tidak membayar pajak 

dalam jangka waktu tertentu juga dapat melakukan tax avoidance. tidak menutup 

kepentingan bahwa perusahaan yang diberikan kompensasi rugi fiskal dapat menutupi 

kerugiannya dalam waktu kurang dari jangka waktu kompensasi rugi fiskal yang diberikan, 

dengan begitu perusahaan tersebut dapat mendapat keuntungan yang besar tanpa harus 

membayar pajak hingga jangka waktu kompensasi rugi fiskal yang ditetapkan habis dan 

hal ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan 

Hasil penelitian menyatakan bahwa corporate social responsibility memiliki 

pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang 

relatif tinggi pengungkapan CSR-nya dinilai bertanggung jawab secara sosial, maka dari 
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itu perusahaan tersebut tidak akan melakukan sesuatu yang akan mengurangi dukungannya 

kepada masyarakat maupun pemerintahan seperti praktik tax avoidance. Jika suatu 

perusahaan melakukan tax avoidance yang akan meningkatkan profitabilitas perusahaan, 

akan tetapi pengurangan pajak tersebut dapat memengaruhi tanggung jawab perusahaan 

tersebut kepada hal – hal yang dibiayai oleh pajak seperti pembangungan infrastuktur 

masyarakat, pelestarian flora dan fauna dan lainnya, maka perusahaan dapat dikategorikan 

tidak bertanggung jawab secara sosial. Oleh karena itu semakin tinggi pengungkapan CSR-

nya, maka semakin rendah tingkat tax avoidance nya. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa leverage sebagai variabel kontrol memiliki 

pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Pihak manajemen memiliki pengaruh terhadap 

tingkat leverage perusahaan sehingga dapat meminimalkan pajak perusahaan melalui tax 

planning. Pihak agen atau pemilik perusahaa cenderung menggunakan pendanaan dengan 

utang agar mengurangi laba perusahaan yang disebabkan timbulnya insentif atas biaya 

bunga, sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan sehingga pajak yang 

dibayar semakin kecil. Hal tersebut merupakan tax planning untuk mengurangi jumlah 

beban kewajiban pajak.. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol 

tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini berarti semakin besar atau 

semakin kecil ukuran perusahaan tidak akan berpengaruh kepada kecenderungan 

perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Karena praktik tax avoidance tidak hanya 

dilakukan oleh perusahaan berskala besar saja, namun perusahaan menengah dan kecil juga 

dapat melakukan praktik tax avoidance tanpa harus memandang ukuran perusahaannya 

masing - masing. 
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Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian ini dapat mendukung teori  

masalah keagenan (agency theory) dimana masalah timbul pada pihak pemilik kepentingan 

yakni pihak manajer (agent) dan pemegang saham (principal). Sebagai pemegang saham, 

tentu saja memiliki tujuan untuk memperbanyak keuntungan dan meminimalisir beban, 

untuk memenuhi tujuan tersebut, pemegang saham tertentu menginginkan manajer bekerja 

semaksimal mungkin untuk meningkatkan laba perusahaan dan meminimalisir beban 

perusahaan, salah satunya dengan cara melakukan tax avoidance dengan tujuan 

meminimalkan beban perpajakannya.  

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kepemilikan intitusional, 

kompensasi rugi fiskal, dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance  pada 

perusahaan – perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI periode 

2016 sampai 2017. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada perusahaan - 

perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 periode 2016 sampai 2017.  

2. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada perusahaan - 

perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 periode 2016 sampai 2017.  
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3. Corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada 

perusahaan - perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 periode 2016 sampai 

2017.  

Penelitian ini menggunakan 2 variabel kontrol yaitu leverage dan ukuran 

perusahaan. Yang mana leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada 

perusahaan – perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 periode 2016 sampai 

2017 dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada 

perusahaan – perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 periode 2016 sampai 

2017  

5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

1) Pada penelitian ini peneliti menggunakan content analysis sebagai alat ukur CSR, 

kelemahan alat ukur ini adalah hasil dari perhitungannya tidak dapat menggambarkan 

kondisi pengungkapan CSR yang lebih mendalam. Saran untuk penelitian selanjutnya 

adalah merubah alat ukur dari content analysis menjadi alat ukur yang memberikan 

pembobotan untuk tiap item pengungkapan CSR, seperti skala likert. 

2) Pada penelitian ini sumber yang digunakan peneliti dalam pengambilan data adalah 

laporan keuangan perusahaan, untuk pelaporan CSR, biasanya tidak semua perusahaan 

melaporkan semua pengungkapan CSR pada laporan keuangan, bisa juga perusahaan 

melaporkan pengungkapan CSRnya di Corporate Sustainability Report atau laporan 

keberlangsungan perusahaan atau pada iklan – iklan di media massa yang dikeluarkan 

perusahaan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah pengambilan data dapat diambil 

dari berbagai sumber guna mendapatkan hasil yang lebih akurat 
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3) Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu 

kepemilikan institusional, kompensasi rugi fiskal, dan corporate social responsibility 

untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya variabel tersebut pada tax avoidance, 

padahal masih banyak variabel - variabel yang dapat mempengaruhi tax avoidance 

seperti komite audit, kepemilikan manajerial, dan lain – lain. Saran untuk penelitian 

selanjutnya adalah peneliti lain dapat menambahkan atau menggabungkan beberapa 

variabel diatas untuk mendapatkan penelitian yang lebih baik lagi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran I 

Data Tax Avoidance, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Rugi Fiskal, Corporate Social 

Responsibility, leverage dan Ukuran Perusahaan 

No 
Kode 
Perusahaan Tahun  ETR KI RFIS CSRI DER SIZE 

1 ACES 2016 0.181871 0.391 0 0.28 0.223823 22.03997 
2 ACES 2017 0.186768 0.3843 0 0.286667 0.261626 15.30365 

3 ADHI 2016 0.485641  
                
0.1172 0 0.286667 2.692127 16.816 

4 ADHI 2017 0.503754 0.341 0 0.36 3.826805 17.16341 
5 ADRO 2016 0.376627 0.4391 1 0.36 0.722784 15.69073 
6 ADRO 2017 0.422894 0 1 0.34 0.399539 15.73451 
7 AKRA 2016 0.094534 0 0 0.346667 1.842507 16.28255 
8 AKRA 2017 0.025792 41,53% 0 0.393333 0.863108 16.63827 
9 ANTM 2016 0.569265 0.2983 1 0.393333 6.29E-01 24.12385 
10 ANTM 2017 1.4294 0.2384 1 0.506667 0.623235 17.21718 
11 ASII 2016 0.036847 0 0 0.506667 0.464102 11.13368 
12 ASII 2017 0.206569 0.0244 0 0.46 2.52E-01 12.59692 
13 ASRI 2016 0.13716 0 1 0.46 1.81E+00 23.72826 
14 ASRI 2017 0.041169 0.4475 1 0.38 1.417961 16.84702 
15 BBCA 2016 0.201512 47,15% 0 0.38 4.973219 20.3328 
16 BBCA 2017 0.2002 0.1069 0 0.386667 4.67985 20.43601 
17 BBNI 2016 0.202265 0.0512 0 0.386667 5.76E+00 13.30973 
18 BBNI 2017 0.19754 0.0528 0 0.486667 5.78858 20.37983 
19 BEST 2016 0.012399 0.1039 0 0.433333 0.53513 15.4652 
20 BEST 2017 0.009779 0.1339 0 0.38 2.06E+00 22.46706 
21 BHIT 2016 0.469651 0.8125 0 0.406667 1.288292 10.9204 
22 BHIT 2017 0.564722 0.2889 0 0.44 1.346731 17.85017 
23 BJBR 2016 0.212229 0.0832 0 0.386667 8.995015 18.4436 
24 BJBR 2017 0.257766 0.0719 0 0.4 9.779393 18.56027 
25 BJTM 2016 0.291925 2,05% 0 0.38 4.968863 17.57748 
26 BJTM 2017 0.291746 0 0 0.473333 3.427639 17.75746 
27 BMTR 2016 0.754201 54,18% 0 0.44 0.806614 23.92682 
28 BMTR 2017 0.479719 0.542 0 0.366667 1.04E+00 17.13675 
29 BSDE 2016 0.01351 36,49% 0 0.4 5.72E-01 17.46076 
30 BSDE 2017 0.007526 0 0 0.42 0.573841 24.55085 
31 BUMI 2016 0.138764 0.3494 1 0.473333 3.033136 22.33551 
32 BUMI 2017 0.216253 0.2891 1 0.38 11.90898 22.03065 
33 CPIN 2016 0.434738 0 1 0.413333 0.709725 17.00207 
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34 CPIN 2017 0.292503 0.992 1 0.34 1.45459 23.01488 
35 CTRA 2016 0.116933 0.1581 0 0.393333 1.033319 17.18529 
36 CTRA 2017 0.037298 0.5307 1 0.313333 0.950501 17.27202 
37 DILD 2016 0.006468 0.4214 0 0.36 1.34E+00 23.19475 
38 DILD 2017 0.57255 0.3996 0 0.406667 1.08E+00 23.29566 
39 ELSA 2016 0.244436 14,90% 1 0.566667 0.456334 15.24844 
40 ELSA 2017 0.231679 0.589 0 0.393333 0.596789 15.3956 
41 EXCL 2016 1.023461 66,40% 0 0.44 1.59E+00 17.82096 
42 EXCL 2017 0.69611 0.1522 0 0.333333 1.603755 17.84659 
43 GGRM 2016 0.252874 0.951 0 0.42 0.591125 17.95788 
44 GGRM 2017 0.256902 0.952 0 0.32 0.582451 18.01661 
45 GIAA 2016 0.473609 0.2938 1 0.38 2.70094 22.0417 
46 GIAA 2017 0.349025 0.0384 1 0.466667 0.003014 15.1408 
47 ICBP 2016 0.272176 0 1 0.413333 0.562198 17.17942 
48 ICBP 2017 0.319479 99,73% 0 0.413333 0.555747 17.26929 
49 INCO 2016 0.630978 0 0 0.34 0.213074 14.61549 
50 INCO 2017 0.33662 0.0762 0 0.44 0.200725 14.59692 
51 INDF 2016 0.342948 0 1 0.313333 0.870092 18.22436 
52 INDF 2017 0.328194 0.982 1 0.4 0.880788 18.29216 
53 INDY 2016 0.093701 0.0872 1 0.406667 1.458925 21.32338 
54 INDY 2017 0.071696 0.0261 1 0.4 2.260657 22.01407 
55 INTP 2016 0.06641 0.154 1 0.353333 0.153484 17.22171 
56 INTP 2017 0.186884 0.49 0 0.46 0.175398 17.17809 
57 ISAT 2016 0.267954 0.9977 1 0.34 2.585973 17.74417 
58 ISAT 2017 0.32905 0.2071 0 0.473333 2.419454 17.74067 
59 ISSP 2016 0.260325 0 0 0.393333 1.284189 15.61421 
60 ISSP 2017 0.422614 0.7917 0 0.373333 1.206792 15.65119 
61 ITMG 2016 0.319192 0.3486 1 0.333333 0.333207 14.00596 
62 ITMG 2017 0.302031 0.3118 1 0.386667 0.418023 14.12201 
63 JPFA 2016 0.21506 0.1198 0 0.32 1.053889 16.77307 
64 JPFA 2017 0.363545 0.1198 1 0.613333 1.152886 16.86426 
65 KIJA 2016 0.167722 0.03989 1 0.466667 0.90363 23.09664 
66 KIJA 2017 0.151912 0.1268 1 0.346667 0.909468 23.14508 
67 KLBF 2016 0.239405 0.0548 1 0.4 0.221598 9.63076 
68 KLBF 2017 0.243101 0.058 1 0.446667 0.195926 23.53365 
69 KRAS 2016 0.073681 0.0534 1 0.393333 1.139894 15.18586 
70 KRAS 2017 21.92863 0.0133 1 0.426667 1.220621 15.23 
71 LINK 2016 0.248378 0.0525 0 0.353333 0.275532 15.4359 
72 LINK 2017 0.247975 0.2987 0 0.346667 0.274533 15.56753 
73 LPPF 2016 0.202551 0 0 0.4 1.619071 15.39632 
74 LPPF 2017 0.204158 0.8252 0 0.393333 1.331384 15.50698 
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75 LSIP 2016 0.238635 0.4047 0 0.4 0.237132 16.06249 
76 LSIP 2017 0.241308 0.9344 0 0.4 0.199727 16.0922 
77 MIKA 2016 0.195902 0.0457 0 0.473333 0.148444 15.24491 
78 MIKA 2017 0.191976 0.0347 0 0.36 0.169091 22.27339 
79 MPPA 2016 0.619402 0.294 0 0.373333 1.758219 15.71788 
80 MPPA 2017 0.260304 0.2848 1 0.346667 3.622035 15.50691 
81 PTBA 2016 0.02737 0.0809 0 0.346667 0.76043 16.73742 
82 PTBA 2017 0.263414 0.1003 0 0.5 0.593298 19.20908 
83 SCMA 2016 0.251994 0.2746 1 0.426667 0.300967 22.29617 
84 SCMA 2017 0.260541 0.3422 1 0.353333 0.222549 22.40703 
85 SILO 2016 0.42713 0.0348 1 0.346667 0.347395 8.346642 
86 SILO 2017 0.482496 0.0768 0 0.34 0.203176 15.84317 
87 SIMP 2016 0.562431 94,70% 1 0.393333 0.846808 17.29791 
88 SIMP 2017 0.417496 0.9558 1 0.36 0.836982 17.324 
89 SMGR 2016 0.108088 0.47 0 0.353333 0.446534 17.60484 
90 SMGR 2017 0.256147 0.4741 1 0.46 0.608575 24.61434 
91 SOCI 2016 0.107125 0.1106 0 0.36 0.883588 20.13691 
92 SOCI 2017 0.074424 0.037 1 0.386667 0.864779 20.18993 
93 SRIL 2016 0.100898 0.4388 0 0.36 1.860594 20.66899 
94 SRIL 2017 0.056914 0.3994 0 0.44 1.697902 20.89965 
95 SSIA 2016 0.08164 0.227 1 0.333333 1.146084 22.69671 
96 SSIA 2017 0.268971 0.233 1 0.373333 0.977164 22.90385 
97 TBIG 2016 0.045865 0.4044 1 0.346667 13.54323 16.97762 
98 TBIG 2017 1.577048 0.3219 1 0.326667 7.036151 17.05794 
99 TINS 2016 0.317905 0.1325 0 0.386667 0.688922 16.07191 
100 TINS 2017 0.289436 0.1409 1 0.426667 0.959304 16.29006 
101 TLKM 2016 0.236115 0.4572 0 0.453333 0.701764 12.09855 
102 TLKM 2017 0.247884 0.1214 0 0.46 0.770124 12.19846 
103 TOTL 2016 0.020241 0.3365 0 0.326667 2.130201 21.80526 
104 TOTL 2017 0.011738 0.1125 0 0.453333 2.210669 21.89979 
105 UNTR 2017 0.270781 0.0307 0 0.446667 0.730452 18.22542 
106 UNTR 2016 0.241537 0 0 0.5 0.501368 17.97426 
107 UNVR 2016 0.254461 0.0438 0 0.48 2.559689 16.63365 
108 UNVR 2017 0.252581 0.0436 0 0.473333 2.654552 16.75501 
109 WSKT 2016 0.158899 0.0832 0 0.353333 2.662099 24.84109 
110 WSKT 2017 0.090696 0.1163 0 0.466667 3.302198 25.30717 
111 WTON 2016 0.172492 0.0814 0 0.34 0.872061 15.35502 
112 WTON 2017 0.182561 0.1286 0 0.466667 1.572112 22.67884 
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Lampiran II 

Hasil Analisis Data 

1. Hasil Statistik Deskriptif 

 ETR KI RFIS CSRI DER SIZE 
 Mean  0.219660  3.084499  0.406593  0.399927  1.731200  18.15215 
 Median  0.238635  0.132500  0.000000  0.393333  0.883588  17.32400 
 Maximum  0.562431  99.73000  1.000000  0.613333  13.54323  25.30717 
 Minimum  0.006468  0.000000  0.000000  0.280000  0.003014  8.346642 
 Std. Dev.  0.114416  15.09616  0.493919  0.059109  2.401295  3.593883 
 Skewness  0.171376  5.705586  0.380322  0.708912  3.025320 -0.036365 
 Kurtosis  3.051813  34.93240  1.144645  3.911161  12.90138  2.668729 
       
 Jarque-Bera  0.455619  4360.010  15.24600  10.77000  510.5391  0.436157 
 Probability  0.796276  0.000000  0.000489  0.004585  0.000000  0.804062 
       
 Sum  19.98910  280.6894  37.00000  36.39333  157.5392  1651.846 
 Sum Sq. Dev.  1.178182  20510.46  21.95604  0.314444  518.9595  1162.439 
       
 Observations  91  91  91  91  91  91 

 
2. Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.826413 (45,40) 0.0276 
Cross-section Chi-square 101.618456 45 0.0000 
           

3. Hasil 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 6.131474 5 0.2936 
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4. Hasil Uji Normalitas 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

Series: Standardized Residuals

Sample 2016 2017

Observations 91

Mean      -9.05e-05

Median   0.010508

Maximum  0.201213

Minimum -0.211863

Std. Dev.   0.092069

Skewness  -0.168784

Kurtosis   2.448583

Jarque-Bera  1.584963

Probability  0.452720

 
5. Hasil Uji Multikolinieritas 

 ETR KI RFIS CSRI DER SIZE 

ETR 1 
0.273176008
9350296 

0.201001361
2400424 

0.124237475
5168052 

-
0.157935266
926192 

-
0.455398884
4382631 

KI 
0.273176008
9350296 1 

0.007273412
780292878 

0.022516565
91833825 

-
0.020049108
30731124 

-
0.023334410
79933059 

RFIS 
0.201001361
2400424 

0.007273412
780292878 1 

-
0.044638542
76427246 

-
0.040125735
75523159 

0.087651083
01525274 

CSRI 
0.124237475
5168052 

0.022516565
91833825 

-
0.044638542
76427246 1 

-
0.026888179
97092433 

0.009739240
358020299 

DER 

-
0.157935266
926192 

-
0.020049108
30731124 

-
0.040125735
75523159 

-
0.026888179
97092433 1 

0.146625255
5596901 

SIZE 

-
0.455398884
4382631 

-
0.023334410
79933059 

0.087651083
01525274 

0.009739240
358020299 

0.146625255
5596901 1 

Pengaruh Kepemilikan Institusional..., Randi Kurnia Ramadhan, Ak.-Ibs, 2018

Indonesia Banking School



 
 

 82                                                                

 

6. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Dependent Variable: LNRESID   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/12/18   Time: 22:00   
Sample: 2016 2017   
Periods included: 2   
Cross-sections included: 46   
Total panel (unbalanced) observations: 91  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     KI 0.010925 0.013265 0.823580 0.4125 
RFIS 0.272767 0.407769 0.668926 0.5054 
CSRI -3.408677 3.391621 -1.005029 0.3177 
DER 0.049500 0.084416 0.586374 0.5592 
SIZE 0.038874 0.056565 0.687255 0.4938 
C -5.382322 1.699922 -3.166216 0.0021 
      
 
 

          

7. Hasil UJi Autokorelasi 

     
     R-squared 0.356015     Mean dependent var 0.161656 
Adjusted R-squared 0.318133     S.D. dependent var 0.095925 
S.E. of regression 0.079253     Sum squared resid 0.533886 
F-statistic 9.398121     Durbin-Watson stat 1.960290 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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8. Hasil Uji Regresi Data Panel 

Dependent Variable: ETR   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 08/12/18   Time: 22:01   
Sample: 2016 2017   
Periods included: 2   
Cross-sections included: 46   
Total panel (unbalanced) observations: 91  
Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     KI 0.001758 0.000625 2.813249 0.0061 
RFIS 0.052756 0.020198 2.611979 0.0106 
CSRI 0.311811 0.163078 1.912037 0.0592 
DER -0.004657 0.004128 -1.127953 0.2625 
SIZE -0.013188 0.002627 -5.019435 0.0000 
C 0.315622 0.084571 3.732023 0.0003 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.051380 0.2985 
Idiosyncratic random 0.078763 0.7015 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.356015     Mean dependent var 0.161656 
Adjusted R-squared 0.318133     S.D. dependent var 0.095925 
S.E. of regression 0.079253     Sum squared resid 0.533886 
F-statistic 9.398121     Durbin-Watson stat 1.960290 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.352468     Mean dependent var 0.219660 
Sum squared resid 0.762911     Durbin-Watson stat 1.371814 
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RANDI KURNIA RAMADHAN

randyrmdn@gmail.com 085882489954

Accounting

I would greatly appreciate an opportunity to convince you that 

my services would be an asset to your company. I assure you 

that a high level of efficiency would be applied to any 

assignment given to me. I hope my qualifications and 

experiences merit to your consideration

pe
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na
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at
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ABOUT ME

Name   : Randi Kurnia Ramadhan S.E

Date of Birth  : Jakarta, March 1. 1995

Gender  : Male

Nationality  : Indonesia

Address  : Jl.Delman Indah V No.1 RT 002/011, 

     Tanah kusir, Kebayoran Lama, 

     Jakarta Selatan           

Religion  : Islam

Formal
• 2001-2007  : SDN 09 Jakarta
• 2007-2010  : SMPN 161 Jakarta
• 2010-2013  : SMAN 47 Jakarta
• 2013-2018    : Indonesia Banking School
       (Gpa: 2.93)

Informal
• 2009-2010   : LBB Ganesha Operation
• 2012-2013   : LBB Quantum Research
• 2018    : TOEFL at George Mason University

EDUCATIONAL BACKGROUND

Language
 Indonesia
 English                                                                                                                      

SKILL

Tools
 Camera DSLR Canon (Photography)
 Software

 Ms. O�ce

 Zahir Accounting   

ig : Randyrmdn  fb : randy kurnia ramadhan
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experience

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE

• Head of Extracurricular “FOKUS” 

(Fotografi Khusus) SMAN 47 Jakarta

• Operational Division of 

“Himpunan Mahasiswa Program Studi 

Akuntansi Indonesia Banking School” 

Periods 2013 - 2014

ACTIVITIES by CERTIFICATED

• Participant of 

“Pekan Orientasi Mahasiswa (POM)” 

Indonesia Banking School, 2013

• Particapant of 

“Young On Top at 

Indonesia Banking School”, 2013

• Participant of 

“Basic Activist Training Program 

(BATPRO)”, 

Indonesia Banking School, 2013

• Participant of 

“Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa 

(LDKM) at Rindam Jaya”, 

Indonesia Banking School, 2013

• Participant of 

“Accounting Goes To IBS (AGTI)” 

Indonesia Banking School, 2013

• Head of Equipment 

and Supplies Division of Fun 

Accounting Competition (FACT) 

Indonesia Banking School, 2014

• Equipment and Supplies 

Division of Accounting Goes To 

IBS (AGTI) 

Indonesia Banking School, 2014

• Head of Equipment 

and Supplies Division of 

Senior High School Accounting 

Competition (SHISHACOM) STIE 

Indonesia Banking School, 2014

• Event Division of Company 

Visit HMPS Akuntansi 

Indonesia Banking School, 2014

• “Kakak Pembimbing” 

Division of “Pekan Orientasi 

Mahasiswa (POM)” 

Indonesia Banking School, 2015

• Liasion Officer (LO) 

at Mods vs Rockers, 2015

• Equipment and Supplies 

Division of Rhythm Night, 

Indonesia Banking School, 2015 

• Equipment and Supplies 

Division of Supercup IBS 7, 

Indonesia Banking School, 2016

2018

INTERNSHIP EXPERIENCE

• Intership at Bank indonesia 

Kpw Tegal, 2016

• Intership at Bank Rakyat 
Indonesia KC Pondok Indah, 2016
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