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ABSTRACT 

 

This Paper describes the influence of Executive character against tax avoidance. 

Decisions made by corporate executives have influence on any potential management in 

committing tax avoidance. This research aims to analyze the effect of Executive character 

against tax avoidance. 

This sample of this paper registered companies in the manufacturing industry sector 

consumption in Indonesia stock exchange in 2009-2012. This research uses 28 manufacturing 

companies sector consumption in Indonesia stock exchange 2009-2012. This type of data is 

panel data, while data analysis method used was multiple linear regression. 

The results showed that significant influential Executive character  on corporate tax 

avoidance industry manufacturing period 2009-2012. 

 

 

Keywords: Tax Avoidance, Executive Character 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah dan 

negara-negara di dunia ini begitu besar menaruh perhatian terhadap penerimaan negara 

dari sektor pajak. Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan 

penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi 

penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No.S - 14/PJ.7/2003, 2003). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandalkan penerimaan pajak 

untuk membiayai proses penyelenggaraan negara dan pembangunan. Hal ini dapat kita 

lihat dari data penerimaan APBN 5 tahun terakhir : 

No. 

 

Tahun 

Anggaran 

Jumlah (trilyun) Prosentase 

Pajak : APBN APBN Pajak 

1. 2008 781,35 591,98 76% 

2. 2009 985,73 725,84 74% 

3. 2010 949,66 742,74 78% 

4. 2011 1.104,9 850,3 77% 

5. 2012 1.311,4 1.032,6 79% 

Sumber: www.depkeu.go.id 
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Dari tabel diatas maka dapat kita lihat bahwa APBN kita didominasi dari 

penerimaan sektor pajak maka pemerintah dalam hal ini selalu berusaha meningkatkan 

pendapatannya setiap tahun agar pelaksanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan 

dapat berjalanan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sehingga tercapai kemajuan 

negara yang lebih baik. 

 Pemerintah setiap tahun berusaha menaikkan penerimaan pajak pada semua 

sektor perekonomian yang ada demi memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Menurut 

data BPS (Badan Pusat Statistik) 5 tahun terakhir menunjukkan sebagai berikut : 

No. Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Pertanian,Peterna

kan,Kehutanan,Pe

rikanan 

284.619,1 295.883,8 304.777,1 315.036,8 327.549,7 

2. Pertambangan 

dan Penggalian 

172.496,3 180.200,5 187.152,5 189.761,4 192.585,4 

3. Industri 

Pengolahan 

557.764,4 570.102,5 597.134,9 633.781,9 670.109 

4. Listrik,gas,air 

bersih 

14.994,4 17.136 18.050,2 18.921 20.131,4 

5. Konstruksi 131.009,6 140.267,8 150.022,4 159.993,4 171.996,6 

6. Perdagangan, 

hotel,& Resto 

363.818,2 368.463 406.474,9 437.199,7 472.646,2 

7. Pengangkutan & 

komunikasi 

165.905,5 192.198,8 217.980,4 241.298 265.378,4 

8. Keuangan, Real 

Estate & Jasa 

Perusahaan 

198.799,6 209.163 221.024,2 236.146,6 253.022,7 

9. Jasa-jasa 193.049 205.434,2 217.842,2 232.537,7 244.719,8 

Sumber: www.bps.go.id      

Sesuai tabel diatas kita melihat bahwa sektor industri pengolahan atau manufaktur 

memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian negara. Sektor industri 

manufaktur haruslah diperhatikan oleh pemerintah mengingat besarnya kontribusi yang 

akan diterima oleh pemerintah dalam penerimaan pajak paling besar di sektor ini. Sektor 
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industri pengolahan merupakan prioritas utama dalam penerimaan pajak mengingat 

besarnya kontribusi yang diberikan dari sektor ini. Apabila sektor industri ini diabaikan 

bisa berdampak pada menurunnya pendapatan negara. 

Menurut Surbakti (2012) dalam pelaksanaan perpajakan terdapat perbedaan antara 

kepentingan pemerintah dan wajib pajak. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak 

sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan 

ekonomi pajak. Di sisi lain pihak pemerintah memerlukan biaya dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. 

Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi 

jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika 

ada peluang yang dimanfaatkan terdapat kelemahan dalam peraturan perpajakan. Dalam 

hal demikian maka timbulah perlawanan pajak. Menurut Sumarsan (2010) dalam 

Surbakti (2012) Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi pasif dan aktif . 

Perlawanan pasif berupa hambatan dalam pemungutan pajak dan mempunyai hubungan 

erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan 

perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah atau fiskus dengan tujuan 

menghindari pajak. Terdapat beberapa cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu 

penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). 

Menurut Scholes dan Wolfson (1992) dalam Chyz (2010) dalam pandangan 

neoklasik penghindaran pajak menunjukkan bahwa setelah memperhitungkan biaya non-

pajak dan pajak implisit, tindakan yang mengurangi kenaikan pajak tagihan perusahaan 

setelah pajak dan dengan demikian menambah nilai perusahaan.  
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Menurut Chyz (2010) perilaku penghindaran adalah nilai destruktif terhadap tata 

kelola perusahaan yang lemah dan nilai destruktif meningkatkan tata kelola perusahaan 

yang kuat. Berdasarkan intuisi ini, tampaknya mungkin bahwa dampak penghindaran 

pajak oleh manajer agresif terhadap nilai perusahaan akan bervariasi berdasarkan pada 

tata kelola perusahaan dari perusahaan. Namun juga manajer agresif yang sistemik dapat 

memilih untuk tidak bekerja di perusahaan dengan good corporate governance. 

Menurut Desai dan Dharmapala (2004) dalam Setiyono dan Budiman (2012) 

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahan, biasanya melalui kebijakan yang 

diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja. Terkait dengan hal tersebut 

telah dilakukan banyak penelitian misalnya pengujian pengaruh high-powered insentif 

terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance), pengujian hubungan antara kompensasi 

eksekutif dan Tax Aggressiveness (Rego dan Wilson, 2009), pengujian hubungan antara 

karakteristik perusahaan dengan Tax Sheltering (Lisowsky, 2009 dalam Setiyono dan 

Budiman, 2012), dan belakangan adalah penelitian tentang pengaruh individu eksekutif 

terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) perusahaan (Dyreng et al., 2010). 

Pimpinan perusahaan sebagai individu pengambil kebijakan dalam perusahaan 

pasti memiliki karakter yang berbeda-beda dengan eksekutif perusahaan yang lainnya. 

Karakter atau perilaku pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan bisa bersifat 

risk-taking (Low, 2006), bersifat risk-averse (Lewellen, 2003), atau bersifat risk-neutral 

(Singh, 2000). Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Dyreng et al., (2010) hanya 

mengidentifikasi pengaruh pimpinan perusahaan secara individu terhadap penghindaran 

pajak, tetapi dalam penelitian tersebut belum memberikan bukti tentang individu dengan 

karakter atau perilaku yang seperti apa yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran 
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pajak (Tax Avoidance) perusahaan. Jenis karakter individu (executive) yang duduk dalam 

manajemen perusahaan apakah mereka merupakan individu yang dalam pengambilan 

keputusannya cenderung risk-taking, risk-averse atau risk neutral yang tercermin pada 

besar-kecilnya risiko perusahaan (corporate risk) yang ada. 

Beberapa studi meneliti tentang karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak 

perusahaan. Chyz (2010) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa tingkat agresivitas 

manajer berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pandangan 

neoklasik akan menyarankan bahwa keahlian pajak manajer agresif bisa menguntungkan 

pemegang saham melalui pembayaran pajak yang lebih rendah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa yang pertama, menemukan hubungan positif antara agresif manajer 

dan perusahaan menghindari tingkat pajak. Kedua,  menemukan bahwa nilai perusahaan 

umumnya meningkat dengan adanya manajer agresif. Namun, asosiasi ini terkonsentrasi 

hanya di perusahaan-perusahaan dengan relatif lebih baik tingkat tata kelola perusahaan. 

Pada penelitian Dyreng et al.,(2010) mengungkapkan dalam hasil penelitian 

menunjukkan bahwa eksekutif individu memainkan peran penting dalam menentukan 

tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Hasil penelitian Dyreng et al., (2010) 

bahwa pimpinan perusahaan (Executive) secara individu memiliki peran yang signifikan 

terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pengaruh eksekutif pada penghindaran 

pajak dalam perusahaan pertama cenderung secara positif berhubungan dengan pengaruh 

pada perusahaan kedua, yaitu mengurangi potensial pada hasil random pada perubahan 

tarif pajak efektif. Secara keseluruhan, dokumen penelitian kami menunjukkan bahwa 

eksekutif individu menunjukkan kecenderungan yang berbeda terhadap penghindaran 

pajak. 

PENGARUH KARAKTER..., Aziz Arka Pradipta, Ak.-IBS, 2013



 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Setiyono dan Budiman (2012) 

mengungkapkan hasil penelitian ini bahwa para eksekutif yang memiliki karakter risk 

taker berpengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.Kesimpulan 

tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa eksekutif 

memiliki peranan signifikan terhadap adanya penghindaran pajak (tax avoidance) 

perusahaan (Dyreng et al., 2010). Penghindaran pajak (tax avoidance) memang 

merupakan sesuatu hal yang legal (lawful) biasa terjadi dalam perusahaan tetapi juga 

merupakan sesuatu yang tidak menjadi selera pemerintah karena ini dapat menurunkan 

pendapatan negara dari sektor pajak. Hanya pihak-pihak yang berani mengambil risiko 

yang mau melakukan hal tersebut, tentunya termasuk risiko dikatakan tidak mendukung 

pembangunan nasional. 

Penelitian Volscho dan Kelly (2012) bahwa karakter eksekutif tidak mempunyai 

pengaruh terhadap adanya keputusan dalam penentuan tarif pajak karena adanya political 

power dari faktor eksternal perusahaan yaitu serikat pekerja yang menciptakan kekuatan 

sumber daya sehingga tidak dapat mempengaruhi keputusan politik dalam menentukan 

tarif pajak. 

Penelitian ini merupakan replikasi atas penelitian yang dilakukan oleh Setiyono 

dan Budiman (2012). Perbedaan riset ini dengan riset Setiyono dan Budiman (2012) 

adalah menggunakan sampel beberapa perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang 

terdaftar pada bursa efek pada periode tahun 2009 sampai 2012. Berdasarkan uraian 

diatas penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Konsumsi Yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012”. 
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1.2. Pembatasan Masalah 

Terdapat pembatasan masalah pada penelitian ini, dimana terdapat keterbatasan 

peneliti yang mengakibatkan masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diteliti secara 

keseluruhan. Pembatasan masalah tersebut dirincikan sebagai berikut : 

1. Hanya menggunakan perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang telah terdaftar di 

bursa efek Indonesia periode 2009-2012. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur sektor 

konsumsi yang ada di Indonesia sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan 

secara umum diluar Indonesia. 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Secara empiris, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui, membuktikan, dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif 

terhadap penghindaran pajak. 
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1.5. Manfaat Penulisan 

Dengan mengetahui hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti maka 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan terhadap 

DJP terkait dengan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan 

manufaktur yang dipengaruhi oleh karakter eksekutif atau pimpinan perusahaan. 

2. Selain sebagai syarat kelulusan bagi penulis, penelitian ini juga dapat dijadikan 

sumber literatur dan dapat dijadikan sumber referensi untuk disempurnakan pada 

penelitian selanjutnya yang menunjukkan pengaruh karakter eksekutif perusahaan 

terhadap penghindaran pajak perusahaan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mengarahkan penelitian penulis, penelitian ini dibagi menjadi sebagai 

berikut : 

Bab I :  Pendahuluan 

Merupakan bab yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II :  Landasan Teori 

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan judul 

penelitian dalam hal ini single person decision theory dan agensi teori, 

pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual dari penulis atas penelitian 
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ini dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam 

bab ini. 

Bab III :  Metode Penelitian 

Merupakan bab yang berisi Kerangka Penelitian, Pengembangan Hipotesis, 

Model Penelitian beserta operasionalisasi variabel serta metode pemilihan 

sampel dan pengolahan data atas sumber data yang ada. 

Bab IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Merupakan bab yang berisi hasil dan analisis data yang akan menguraikan 

berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang akan 

diajukan dalam penelitian ini. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Single Person Decision Theory 

  Menurut Scott (2006) teori ini menjelaskan bagaimana seseorang individu dapat 

melakukan sebuah keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Sudut pandang teori ini 

diambil dari seseorang individu yang harus mengambil keputusan disaat kondisi yang 

tidak ideal dan di luar prosedur yang formal namun individu tersebut dapat membuat 

keputusan yang terbaik dengan pemilihan alternatif. 

  Dalam mengambil keputusan ditengah ketidakpastian, seorang manajer akan 

memperhitungkan risiko yang mungkin dihadapinya. Terkait dengan keberanian 

mengambil keputusan yang berisiko terhadap perusahaan, seorang individu cenderung 

risk averse. Menurut Scott (2006) dalam teori pengambilan keputusan seseorang 

individual yang rasional dalam membuat keputusan akan memilih ekspektasi kegunaan 

tertinggi dengan mengumpulkan berbagai tambahan informasi yang berkaitan dengan 

keputusan yang akan dibuat. Menurut Scott (2006) investor secara rasional cenderung 

memiliki sifat risk averse, walaupun dalam setiap pengambilan keputusan yang diambil 

dapat menimbulkan dilema antara risiko dan keuntungan.  

2.1.1. Risiko 

  Menurut Fahmi (2010) risiko merupakan bentuk keadaan ketidakpastian tentang 

suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil 
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berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini. Menurut Siegel dan Shim (1999) dalam 

Fahmi (2010) mendefinisikan risiko dalam 3 hal : 

� Pertama adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana 

hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh 

pengambilan keputusan. 

� Kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, variabel keuangan lainnya, 

dan 

� Ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi 

kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, 

ketidakpastian politik, dan masalah industri. 

 

Dasar-dasar keuangan yang ada di belakang keputusan yang diambil oleh para  

manajer keuangan mempunyai 10 prinsip. Maka dalam hal ini diperlukan pemahaman 10 

prinsip dasar tersebut yaitu ( Scott et al, 2008) : 

1. Keseimbangan Risiko dan Pengembalian 

Sebaiknya dalam mengambil keputusan jangan menambah risiko kecuali 

terdapat kompensasi berupa tambahan pengembalian investasi. Tetaplah ingat 

bahwa kita selalu menitikberatkan tingkat pengembalian yang diharapkan 

(expected value) daripada tingkat pengembalian aktual ( actual return). 
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2. Nilai Waktu Uang 

Nilai uang selalu dikaitkan dengan waktu, uang yang kita terima pada saat 

ini akan jauh lebih berharga dibandingkan dengan uang yang akan kita terima 

tahun depan. Hal ini dimaksudkan bahwa menciptakan dan mengukur kekayaan 

dengan menggunakan konsep nilai waktu uang. 

3. Kas bukan Laba 

Dalam mengukur kekayaan kita akan menggunakan arus kas (cash flow), 

dan bukan keuntungan akuntansi (accounting profit) sebagai alat pengukurannya. 

Uang kas adalah sesuatu yang secara riil diterima dan dapat diinvestasikan 

kembali oleh perusahaan. 

4. Pertambahan Arus Kas 

Dalam membuat keputusan keuangan, kita berkepentingan dengan hasil 

keputusan tersebut. Pedoman dalam menentukan apakah arus kas tersebut bersifat 

incremental adalah dengan membandingkan aliran kas perusahaan dengan atau 

tanpa proyek tersebut. 

5. Kondisi Persaingan Pasar 

Tugas manajer keuangan adalah menciptakan kekayaan. Pada pasar yang 

kompetitif, laba yang sangat besar tidak dapat terus menerus diperoleh. Kunci 

untuk mendapatkan investasi yang menguntungkan dengan mengerti situasi dan 

kondisi keuangan perusahaan. 
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6. Pasar Modal yang Efisien 

Pasar yang efisien adalah suatu pasar dimana nilai setiap waktu yang 

secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, yang mengakibatkan 

harga pasar dan nilai intrinsic menjadi sama. Efisien atau tidaknya suatu pasar 

sangat tergantung pada seberapa cepat dampak suatu informasi yang dicerminkan 

dari harga. 

7. Masalah Keagenan 

Masalah yang timbul dari konflik kepentingan antara manajer dengan 

pemegang saham. Manajer tidak akan bekerja bagi pemilik perusahaan jika tidak 

selaras dengan kepentingan mereka. 

8. Pembiasan Keputusan Bisnis karena Perpajakan 

Kebanyakan keputusan sulit dibuat manajer keuangan tanpa 

mempertimbangkan dampak perpajakan. Pemerintah juga menyadari bahwa 

masalah perpajakan dapat membiaskan keputusan bisnis dan memanfaatkan pajak 

sebagai pendorong untuk memperbesar pengeluaran dengan berbagai cara. 

9. Tidak Semua Risiko Sama 

Besarnya risiko dalam suatu proyek sumur tergantung pada perspektif 

luar. Beberapa risiko dapat dihapuskan melalui didiversifikasi, sedangkan 

beberapa risiko lain tidak bisa. 
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10. Melakukan Sesuatu Yang Benar 

Maslah etika, atau lebih tepat masalah kekurangan etika, di dalam 

keuangan selalu muncul dalam pemberitaan. Perilaku yang etis, dan ada banyak 

dilema etika dalam manajemen keuangan Perilaku etis berarti “melakukan hal 

yang benar” Namun kesukaran muncul, ketika berusaha untuk merumuskan 

“melakukan hal yang benar”. Masalahnya adalah bahwa setiap orang mempunyai 

ukuran nilai masing-masing yang membentuk dasar pertimbangan pribadi kita 

tentang kebenaran apa yang harus dilakukan.  

Menurut Fahmi (2010) dari sudut pandang akademisi ada banyak jenis risiko 

namun secara umum risiko itu hanya dikenal dalam 2 tipe saja, yaitu risiko murni (pure 

risk) dan risiko spekulatif (speculative risk). Adapun kedua bentuk tipe risiko tersebut 

adalah : 

a. Risiko Murni (pure risk)  

Risiko murni dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe risiko yaitu : 

1) Risiko Aset Fisik 

Merupakan Risiko yang berakibat timbulnya kerugian aset fisik suatu 

perusahaan. 

2) Risiko Karyawan 

Merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang 

bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut. 
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3) Risiko Legal 

Merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau 

kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. 

b. Risiko Spekulatif (Speculative Risk) 

Risiko Spekulatif ini dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe risiko yaitu : 

1) Risiko Pasar 

Merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga di pasar. 

2) Risiko Kredit 

Merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang 

bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut. 

3) Risiko Likuiditas 

Merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. 

4) Risiko Operasional  

Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang 

tidak berjalan dengan lancar. 

Risiko merupakan variasi dalam hal-hal yang mungkin terjadi secara alami 

didalam suatu situasi (Fisk, 1997 dalam Labombang, 2011). Secara umum risiko 

dikaitkan dengan kemungkinan (probabilitas) terjadinya peristiwa diluar yang diharapkan 

(Soeharto, 1995 dalam Labombang 2011). 
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Menurut Fahmi (2010) tindak lanjut dalam bidang investasi yang terpenting 

adalah pengambilan keputusan (decision making). Ada berbagai kondisi yang sering 

muncul dalam pengambilan keputusan namun secara umum dapat dibagi menjadi tiga, 

yaitu : 

a. Kondisi Pasti 

Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan 

berlangsung tanpa ada banyak alternative, keputusan yang diambil sudah jelas pada 

fokus yang dituju. 

b. Kondisi Tidak Pasti 

Pada kondisi seperti ini proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih 

kompleks dalam artian keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau 

hasil yang mungkin diperoleh. Situasi seperti ini dimungkinkan sekali terjadi 

dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh baik informasi yang sifatnya hasil 

penelitian maupun rekomendasi lisan yang dapat dipercaya.  

c. Kondisi Konflik 

Pada kondisi konflik maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan 

menimbulkan dampak yang mungkin saja bisa merugikan salah satu pihak. Dalam 

keadaan seperti ini lahirnya keputusan sebelumnya telah diawali oleh keadaan yang 

saling bertentangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. 
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2.1.2. Teori Agensi 

  Pengujian pengaruh kualitas audit terhadap anomaly akrual ini tidak terlepas dari 

hubungan antara pemilik dan manajemen perusahaan. Untuk menilai kinerja manajemen 

yang diberi wewenang (sebagai agen), pemegang saham yang member wewenang 

(sebagai principal) dapat menggunakan dua ukuran internal dan eksternal (Scott, 2006). 

Ukuran kinerja manajemen internal adalah laba, dan ukuran eksternal adalah harga 

saham.  

Teori keagenan membahas hubungan kontrak antara pemilik dan agen. Ada 

beberapa asumsi yang terkandung dalam teori tersebut, antara lain : (1) pemilik dan 

manajemen adalah rasional; (2) pemilik dan manajemen memiliki kepentingannya 

masing-masing (self-interest). Permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut (Scott, 

2006) : 

a. Manajemen lebih tahu tentang informasi perusahaan yang diamanatkan 

oleh pemilik kepadanya daripada pemilik itu sendiri (asimetri informasi). 

b. Jika ada penyimpangan dari yang selayaknya, maka pemilik mungkin 

tidak mengetahui (moral hazard). 

Atas dasar asumsi teori keagenan manajemen mencapai kepentingannya sekaligus 

mewujudkan tujuan pemilik, yakni meningkatkan laba perusahaan (laba persisten) dan 

memberikan dividen yang meningkat. Manajemen mendapatkan kepentingannya melalui 

penilaian tentang kinerjanya yang baik yaitu melalui laba persisten sebagai ukuran 

kinerja internal dan harga saham yang meningkat atau return periode mendatang positif 

sebagai ukuran kinerja eksternal (Scott, 2006). 
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Dengan demikian dalam kontek perusahaan, penghindaran pajak ini sengaja 

dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran 

pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan cash flow perusahaan seperti yang 

diinginkan oleh investor. Manfaat dari adanya tax avoidance adalah untuk memperbesar 

tax saving yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan cash 

flow. Dengan demikian mereka harus mampu mendatangkan cash flow yang tinggi pula 

guna memenuhi tujuan pemilik perusahaan yakni untuk mendapatkan cash flow dari 

operasi yang dilakukan oleh perusahan (Dyreng et al,. 2010) 

2.1.3. Hubungan Karakteristik Eksekutif dengan Risk 

  Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan, maka ada faktor yang turut 

mempengaruhinya yaitu karakteristik sang pengambil keputusan. Latar belakang karakter 

ini menjadi bagian yang dominan untuk dikaji sebagai bahan analisis pendukung tentunya 

(Fahmi, 2010). 

  Karakteristik eksekutif tersebut secara umum dapat dibagi menjadi tiga yaitu 

(Fahmi, 2010): 

a. Takut pada risiko atau risk avoider atau risk averse 

Karakteristik seperti ini adalah dimana sang decision maker sangat hati-hati 

terhadap keputusan yang diambilnya, bahkan cenderung begitu tinggi melakukan 

tindakan yang sifatnya menghindari risiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. 

Secara umum seseorang yang berkarakter seperti ini cenderung melakukan tindakan yang 

biasanya disebut safety player. Maka mereka penganut risk averse atau risk avoider.  
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b. Hati-hati pada risiko atau risk Indifference atau risk neutral 

Karakteristik seperti ini adalah dimana sang decision maker sangat hati-hati atau 

begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut 

dilakukan Namun bagi mereka yang menganut karakter seperti ini dengan kecenderungan 

kehati-hatian yang begitu tinggi maka biasanya setelah keputusan tersebut diambil tidak 

akan mengubahnya begitu saja. Bagi kalangan bisnis mereka menyebutnya sebagai orang 

dengan karakter seperti ini secara ekstrem sebagai tipe peragu. 

c. Suka pada Risiko atau Risk Seeker atau Risk Taker 

Karakterisitik seperti ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Karena bagi dia 

semakin tinggi risiko maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan 

diperolehnya. Prinsip seperti ini cenderung begitu menonjol dan mempengaruhi besar 

terhadap setiap keputusan yang diambil, mereka terbiasa dengan spekulasi dan itu pula 

yang membuat mereka penganut karakteristik ini selalu saja ingin menjadi pemimpin. 

Mental risk taker adalah mental yang dimiliki oleh pebisnis besar dan juga pemimpin 

besar. 

Dari ketiga karakteristik ini mungkin  karakteristik risk seeker yang paling begitu 

mendominasi jika dilihat dari segi kedekatannya dengan risiko, namun tentunya bukan 

berarti mereka yang lain tidak memiliki kelebihan tapi jika dikaitkan dengan ruang 

lingkup aktivitas bisnis maka mereka dengan latar belakang mental risk taker cenderung 

lebih berani dan tegas dari pada yang lain, tentunya tidak terlepas dari keputusan yang 

dihasilkan yaitu fokus pada sasaran atau penuh perhitungan bukan hanya sekedar 

spekulasi. 
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2.1.4. Hubungan Karakter Eksekutif dengan Corporate Risk 

Risiko Perusahaan (Corporate Risk) dan Karakter Eksekutif Menurut Hartono 

(2008) risiko ada kaitanya dengan return yang diperoleh perusahaan, bahwa risiko 

merupakan penyimpangan atau deviasi dari outcome yang diterima dengan yang 

diekspektasi. Dengan demikian dapat diartikan semakin besar deviasi antara outcome 

yang diterima dengan diekspektasikan mengindikasikan semakin besar pula resiko yang 

ada. Seorang investor akan menghadapi risiko investasi berupa kemungkinan terjadinya 

perbedaan hasil yang diharapkan (expected return) dengan hasil yang benar-benar terjadi 

(Penman, 2007 dalam Setiyono dan Budiman, 2012). 

Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif 

apakah termasuk risk taker atau risk averse (Paligorova, 2010). Menurut Coles et al., 

(2004) menyebutkan bahwa risiko perusahaan (corporate risk) merupakan cermin dari 

policy yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Policy yang diambil pimpinan 

perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter risk taking atau risk 

averse (Coles et al., 2004). Semakin tinggi corporate risk maka eksekutif semakin 

memiliki karakter risk taker, demikian sebaliknya.  

2.1.5. Variabel Kontrol 

Menurut Sekaran (2010) bahwa variabel kontrol adalah variabel yang 

menunjukkan bahwa masih ada faktor lain yang dapat menentukan untuk mengetahui 

hubungan antar-variabel independen dan dependen yang digunakan sehingga faktor 

tersebut perlu disertakan.  

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Leverage 

Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam 

melakukan pembiayaan. Menurut Scott et al., (2008) operating leverage adalah 

kemampuan EBIT perusahaan untuk merespon fluktuasi penjualan. Sedangkan menurut 

Scott et al., (2008) financial leverage adalah praktek pendanaan sebagai aktiva 

perusahaan dengan sekuritas yang menanggung beban pengembalian tetap dengan 

harapan bisa meningkatkan pengembalian akhir bagi pemegang saham. 

Menurut Scott et al., (2008) apabila perusahaan menggunakan hutang sebagai 

komposisi pembiayaan, maka ada bunga yang harus dibayarkan. Sedangkan bunga dalam 

peraturan perpajakan merupakan deductble expense atau sebagai pengurang penghasilan 

kena pajak. 

b. Sales Growth 

Kenaikan tingkat pertumbuhan penjualan merupakan salah satu indikasi bahwa 

perusahaan mengalami kenaikan tingkat laba yang diterima oleh perusahaan. Kenaikan 

tingkat laba berarti semakin besar penghasilan kena pajak yang dimiliki oleh perusahaan. 

Pertumbuhan penjualan memiliki keterkaitan dengan tarif pajak efektif yang merupakan 

salah satu pengukuran untuk melihat adanya tingkat penghindaran pajak perusahaan. 

Perusahaan yang ingin menghindari pajak dengan tepat sebaiknya melihat pertumbuhan 

penjualan (Surbakti, 2012). 

c. NOL (Net Operating Loss) 

Merupakan kondisi rugi operasi perusahaan, dalam kondisi ini perusahaan akan 

mendapatkan insentif pajak yakni tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. 
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Perusahaan yang tahun sebelumnya mengalami kondisi rugi maka tidak dilakukan 

pengenaan pajak (Setiyono dan Budiman, 2012). 

d. Inventory Intensity  

Menurut Zimmerman (1983) dalam Surbakti (2012) Inventory Intensity 

merupakan substitusi dari intensitas modal, maka berlaku semakin besar Inventory 

Intensity maka semakin besar pula tarif pajak efektif perusahaan. Hal tersebut 

dimungkinkan karena adanya kebijakan pajak yang memperbolehkan perusahaan 

menyusutkan nilai asetnya dengan umur yang lebih pendek daripada umur ekonomis 

yang sebenarnya. Nilai persediaan dengan biaya barang yang dijual saat tahun berjalan 

dapat mengurangi besaran penghasilan kena pajak  (Harnanto, 2013). 

2.2. Konsep Dasar Perpajakan 

Pajak merupakan tumpuan sumber pendapatan negara. Namun saat ini, banyak 

wajib pajak yang memanfaatkan celah peraturan pajak. Untuk itu harus disosialisasikan 

pengertian pajak dan pengenalan peraturan pajak dan upaya untuk mengurangi 

kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau pegawai pajak tersebut. 

2.2.1. Pengertian Perpajakan 

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ahli di bidang perpajakan 

untuk menjelaskan arti pajak, antara lain: 

Menurut Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 1983  Tentang Ketentuan Umum Dan 

Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang - Undang 

Nomor 16 tahun 2009 : 
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“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.” 

Menurut Mardiasmo (2011) definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. Definsi tersebut kemudian dikoreksinya sebagai berikut: “Pajak 

adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan suplusnya  digunakan untuk public saving yang merupakan sumber 

utama untuk membiayai public investment.” 

Menurut Muljono (2006) definisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan 

sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan 

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal 

balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

pelaksanaannya. 

2. Tidak terdapat jasa timbal balik langsung yang diterima oleh pembayar pajak 

3. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 

4. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum negara. 
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2.2.2. Fungsi Pajak 

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis dan penting bagi berlangsungnya 

pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut (Resmi, 

2009) : 

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan.Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan 

uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara 

ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan 

peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), dan lain-lain. 

2. Fungsi Mengatur (Regularend) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta 

mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keungan. Contohnya tarif pajak 

progresif dikenakan atas penghasilan agar pihak yang berpenghasilan tinggi 

memebrikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi 

pemerataan pendapatan. Dalam rangka mendorong ekspor Indonesia ke pasar dunia, 

tarif pajak ekspor sebesar 0%. 
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Rosdiana dan Irianto (2012) dalam bukunya memiliki pendapat mengenai 

fungsi pajak yaitu sebagai berikut: 

a. Fungsi Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara yang Aman, Murah, dan 

berkelanjutan 

Fungsi Pajak yang paling utama adalah sebagai sumber pendapatan 

negara. Pajak merupakan komponen utama untuk mengisi kas negara (to raise or 

generate goverment’s revenue). Sommerfield, Anderson dan Brock sebagaimana 

dikutip oleh Rosdiana dan Irianto menyebut fungsi ini sebagai fungsi raising 

revenues. Dalam beberapa literatur yang lain, fungsi ini disebut sebagai fungsi 

budgetair atau fungsi penerimaan (revenue function). Karena itu, suatu 

pemungutan pajak yang baik sudah seharusnya memenuhi asas revenue 

productivity. 

b. Fungsi Pajak Sebagai Instrumen Keadilan dan Pemerataan 

Pajak untuk keadilan dan pemerataan telah sejak lama menjadi perhatian 

utama para akademis dan negarawan di berbagai belahan dunia  Pajak sebagai 

instrument keadilan dapa dilihat dari dua sisi: 

1. Dari sisi kebijakan pajak, misalnya dengan menerapkan asas keadilan vertical 

dan horizontal dalam menentukan beban pajak langsung yang harus 

ditanggung setiap Wajib Pajak. 

2. Dari sisi belanja atau pengeluaran pemerintah (goverment spending atau 

expenditure) Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, pajak juga menjadi 

instrumen keadilan dan pemerataan. Kebijakan anggaran yang berpihak pada 
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program-progam keadilan dan pemerataan menjadi prasyarat bahwa pajak 

sudah dipungut dengan adil. Dengan demikian, keadilan bukan hanya pada 

saat pembebanan/pemungutannya, tetapi juga pada saat pembelanjaannya. 

Ada kebijakan Dana Perimbangan sebagimana yang telah dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia, pada hakikatnya juga merupakan bagian dari fungsi 

pajak ini. 

c. Fungsi Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan dan Pembangunan 

1. Pajak untuk Mewujudkan Millenium Development Goals (MDGs) 

Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan MDGs pada bulan 

September 2000 lalu sesungguhnya merupakan penegasan atas karsa nasional. 

Pemerintah memiliki tugas yang diemban dalam keikutsertaan dalam 

penandatanganan Deklarasi Millenium yang memiliki 8 (delapan) buah 

sasaran pembangunan dalam MDGs, bagian dari pembangunan nasional. 

Berdasarkan komitmen MDGs, pada tahun 2015 pemerintah harus dapat 

mengurangi lebih dari separuh orang yang menderita kelaparan, menjamin 

semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengurangi 

perbedaan dan diskriminasi gender pada semua tingkatan pendidikan, 

mengurangi 2/3 (dua per tiga) tingkat kematian anak-anak usia dibawah 5 

tahun, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki 

akses air.Target tersebut dapat terakselerasi jika pemerintah mendukung 

dengan instrumen kebijakan pajak yang bersifat insentif. 

2. Pajak untuk Pembangunan Nasional 
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Pemerintah Indonesia menyusun program pembangunan dalam bentuk 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional. Guna merealisasikan program-program tersebut, 

pajak dapat menjadi instrumen pendorong pencapaian target-target yang telah 

ditetapkan. Dalam RPJMN 2010-2014 pemerintah telah menetapkan prioritas 

11 nasional, yaitu (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) 

kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) 

infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup 

dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta 

(11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. 

3. Pajak untuk Pembangunan Regional 

Geografis suatu negara yang berbeda-beda, pada akhirnya juga 

memengaruhi kebijakan pajak yang dipilih. Negara yang mempunyai 

beberapa negara bagian (misalnya negara federasi) atau provinsi (misalnya 

negara kesatuan) membutuhkan pajak bukan hanya sebagai instrumen 

keadilan dan pemerataan, tetapi sebagai instrumen pembangunan regional. 

4. Pajak untuk Pembangunan Ekonomi 

Pajak dan pembagunan ekonomi adalah bagian yang tidak terpisahkan. 

Keterkaitan dan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya terjadi 

karena potensi pemungutan pajak berada dalam aktivitas ekonomi. Karena itu 

pajak dapat dijadikan sebagai instrumen yang bertujuan untuk mendorong 

pembangunan ekonomi. Begitu juga sebaliknya, pajak dapat dijadikan sebagai 
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instrumen untuk mendistorsi aktivitas ekonomi tertentu yang tidak diharapkan 

pemerintah. 

d. Fungsi Pajak Sebagai Instrumen Ketenagakerjaan 

Keberpihakan pemerintah terhadap masalah ketenagakerjaan kerapkali 

didukung dengan kebijakan-kebijakan lain yang terkait, antara lain kebijakan 

pajak. Telah banyak negara yang mengimplementasikan kebijakan pajak sebagai 

instrumen untuk mendorong ketersediaan lapangan kerja, antara lain dengan 

memberikan berbagai insentif pajak. Holland dan Vann sebagaimana dikutip oleh 

Rosdiana dan Irianto menyebutkan bahwa salah satu tujuan khusus insentif pajak 

adalah untuk menciptakan lapangan kerja. 

e. Fungsi Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan 

Iklim 

Fungsi pajak sebagai instrumen pendukung mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim semakin menguat dalam World Development Report Tahun 2010 

yang berjudul ”Development and Climate Change”. Sejak itu, fungsi pajak untuk 

menanggulangi masalah lingkungan menjadi wacana yang terus dikembangkan. 

Bahkan di beberapa negara, fungsi ini diimplementasikan dalam berbagai jenis 

bentuk, antara lain carbon tax, tax on fuel, dan lain-lain. 

2.2.3. Syarat Pemungutan Pajak 

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011) yaitu: 

a. Keadilan 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 
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diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni 

dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, 

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 

Pertimbangan Pajak. 

b. Yuridis  

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun 

warganya. 

c. Ekonomis 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekoonomian 

masyarakat. 

d. Finansial 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sederhana  

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat itu telah dipenuhi 

oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

f. Asas Keadilan 

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam 

pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. 
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Dalam buku Rosdiana dan Irianto (2012), asas-asas yang dalam sistem 

pemungutan pajak yang ideal membentuk segitiga sama sisi yaitu: 

a. Equity/Equality 

Merupakan asas keadilan dimana pemungutan pajak yang dikenakan 

kepada orang-orang pribadi harus adil dan merata, sebanding dengan 

kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat 

yang diterima dari negara. 

b. Revenue Productivity 

Pajak sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai 

kegiatan pemerintah, dimana jumah pajak yang dipungut hendaklah memadai 

untuk keperluan menjalankan roda pemerintah, tetapi hendaknya dalam 

implementasinya tetap harus diperhatikan jumlah pajak yang dipungut jangan 

sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. 

c. Ease of Administration 

1. Certainty 

Merupakan asas kepastian hukum, dimana pengenaan pajak tidak 

ditentukan sewenang-wenang namun harus jelas dan tidak mengenal 

kompromi bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat, mengenai siapa 

yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang harus dijadikan sebagai objek 

pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana jumlah 

pajak yang terutang itu dibayar. 
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2. Convenience 

Saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang 

“menyenangkan” atau memudahkan Wajib Pajak, misalnya pada saat 

menerima gaji atau penghasilan lain seperti bunga deposito. 

3. Efficiency 

Biaya pemungutan pajak dilakukan dengan seminimal mungkin, biasanya 

yang dikeluarkan oleh kantor pajak lebih kecil dari jumlah pajak yang berhasil 

dipungut. 

4. Simplicity 

Peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti 

oleh Wajib Pajak. Karena itu dalam menyusun suatu undang-undang 

perpajakan, maka harus diperhatikan juga akses kesederhanaan. 

5. Neutrality 

Pajak seharusnya tidak memengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan 

konsumsi dan juga tidak memengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan 

barang-barang dan jasa, serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja. 

E.  Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011), sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menetukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 
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sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya 

berada ditangan para apartur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan 

(peranan dominan ada pada aparatur perpajakan. Ciri-ciri official assessment 

system adalah: 

1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiscus 

2. Wajib pajak bersifat pasif 

3. Utang pajak muncul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh 

fiskus. 

b. Self Assesment System 

Sistem pemungutan pajak memberikan wewenang Wajib Pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, 

inisiatif serta kegiatan menghitung, memperhitungkan, membayar dan 

melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajak sepenuhnya berada di tangan 

Wajib Pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan 

pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri. 

c. Witholding System 

Sistem pemungutan pajak memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang 

ditunjuk untuk menetukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan 

pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, 

keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong, memungut pajak, 
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menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang 

tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada 

pihak ketiga yang ditunjuk. 

F. Jenis-Jenis Pajak 

1. Menurut Golongan  

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung 

Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya PPh. 

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain, contohnya PPN. 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang 

selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan 

diri Wajib Pajak, misalnya PPh. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan PPn BM 

3. Menurut Pemungutannya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya adalah 

PPh, PPN dan PPn BM serta Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Derah. Contohnya Pajak 

Reklame serta Pajak Hotel dan Restoran. 
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2.2.4. Tarif Pajak Efektif 

Pada dasarnya, tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 menganut tarif tunggal yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 atau 25% 

pada tahun 2010 dan seterusnya. Namun demikian, ternyata tarif PPh Badan juga 

harus memperhitungkan fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur dalam 

Pasal 31E Undang-undang tersebut. Adanya batasan peredaran usaha bagi Wajib 

Pajak badan yang berhak mendapatkan pengurangan tarif ini membuat tarif PPh 

Badan menjadi tidak sederhana. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perubahan tarif 

PPh Badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mulai 

diberlakukan untuk tahun pajak 2009. Bila berdasarkan Undang-undang Nomor 

17 Tahun 2000, tarif PPh Badan merupakan tarif progresif dengan menggunakan 

tiga lapisan tarif, maka Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam Pasal 17 

ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) menyederhanakannya dengan 

memperkenalkan tarif tunggal yaitu 28% tahun pajak 2009 atau 25% untuk tahun 

pajak 2010 dan seterusnya. Berikut adalah perubahannya. 

Tabel 2.1. Perubahan Tarif Pajak 

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

Lapisan PKP Tarif Lapisan PKP Tarif 

s.d Rp50 Juta 10%  Berapapun nilai PKP 28% (2009) 

25% ( 2010 dst) 
Di atas Rp50 Juta s.d Rp100 Juta 15% 

Di atas Rp100 Juta 30% 

Sumber : www.bppk.depkeu.go.id 
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Namun demikian, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ini juga 

memberikan fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan 

Pasal 17 ayat (2b) berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Pasal 

31E ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Wajib 

Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Milyar 

Bagi wajib pajak tersebut diberikan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 

50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat 

(2a). 

Dengan demikian, Wajib Pajak yang berhak atas fasilitas pengurangan 

tarif ini adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang peredaran brutonya tidak 

lebih dari Rp 50 Milyar. Jadi, selain Wajib Pajak badan dalam negeri dengan 

peredaran bruto kurang dari Rp 50 Milyar tidak berhak atas pengurangan tarif ini, 

misalnya Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri ataupun Wajib Pajak luar 

negeri. Begitu Juga, Wajib Pajak badan dalam negeri yang peredaran brutonya 

lebih dari Rp 50 Milyar juga tidak mendapatkan fasilitas ini. 

Masih di Pasal 31E ayat (1), penerapan pengurangan tarif sebesar 50% 

inipun dibatasi yaitu hanya atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran 

bruto sampai dengan Rp 4,8 Milyar Hal ini berarti bahwa untuk Penghasilan Kena 

Pajak atas bagian peredaran bruto di atas Rp 4,8 Milyar sampai dengan Rp50 

Milyar, tetap dikenakan tarif normal 28% (tahun pajak 2009) atau 25% (tahun 

pajak berikutnya). 

PENGARUH KARAKTER..., Aziz Arka Pradipta, Ak.-IBS, 2013



 

Ketentuan pengurangan tarif di atas dimaksudkan untuk mendukung 

program Pemerintah dalam pemberdayaan Wajib Pajak badan dalam skala usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ketentuan ini juga bertujuan untuk  

mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak badan tersebut akibat penerapan tarif 

tunggal sejak tahun 2009. Padahal, pada tahun sebelumnya, tarif pajak bagi Wajib 

Pajak UMKM ini mungkin hanya 10% atau 15% saja. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk Wajib Pajak badan dalam 

negeri, tarif pajak yang dikenakan adalah : 

1. Bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar, 

dikenakan tarif PPh Badan sebesar 50 % x 25% atau sama dengan 12,5% 

(untuk tahun pajak 2010 dan tahun berikutnya) 

2. Bagi wajib pajak dengan peredaran bruto lebih dari Rp 50 Milyar, 

dikenakan tarif PPh Badan sebesar 25% (untuk tahun pajak 2010 dan 

tahun berikutnya) 

3. Bagi wajib pajak dengan peredaran bruto di atas Rp 4,8 Milyar sampai 

dengan Rp 50 Milyar, dikenakan tarif PPh Badan sebagai berikut : 

a. Untuk Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai 

dengan Rp 4,8 Milyar, PPh terutang adalah 50% x 25% x PKP. 

Artinya bahwa tarif PPh Badan adalah 12,5% pada bagian 

Penghasilan Kena Pajak ini. 
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b. Untuk Penghasilan Kena Pajak sisanya, PPh terutang adalah 25% x 

PKP. 

Apabila kita terjemahkan dalam bahasa matematika yang sederhana, 

dengan peredaran bruto kita singkat PB dan tarif PPh Badan adalah T, maka akan 

kita peroleh pernyataan sebagai beikut : 

1. Jika PB ≤ 4,8 Milyar, maka T = 12,5% 

2. Jika PB > 50 Milyar, maka T = 25% 

2.3. Manajemen Pajak 

2.3.1. Definisi Manajemen Pajak 

Menurut Lombantoruan (1996) dalam Pratiwi (2012) menyebutkan bahwa 

manajemen pajak sebagai suatu strategi penghematan pajak. Pada dasarnya usaha 

penghematan pajak merupakan usaha wajib pajak yang selalu berusaha meminimalkan 

beban pajak dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih 

diperkenankan peraturan perpajakan. Meminimalkan beban pajak sekecil mungkin dapat 

dilakukan dengan menekan penghasilan-penghasilan dan/atau memperbesar biaya-biaya 

yang boleh dikurangkan dari penghasilan (deductable) sehingga Penghasilan Kena Pajak 

menjadi lebih kecil atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan 

perpajakan. 

2.3.2. Tujuan Manajemen Pajak 

Menurut Suandy (2011) dalam Pratiwi (2012) tujuan dari manajemen pajak dibagi 

menjadi dua, yaitu : 
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1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar. 

2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. 

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, 

yaitu : 

a. Perencanaan pajak (tax planning) 

b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) 

c. Pengendalian pajak (tax control) 

2.3.3. Perencanaan Pajak 

Menurut Harnanto (2013) perencanaan pajak dapat didefinisikan sebagai : 

“suatu proses pengintegrasian usaha-usaha Wajib Pajak atau sekelompok Wajib Pajak 

untuk meminimasikan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa Pajak 

Penghasilan maupun pajak-pajak yang lain; melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan, 

penghematan pajak (tax saving), dan penghindaran pajak (tax avoidance) yang sesuai 

dengan atau tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan perpajakan”. 

Menurut Harnanto (2013) tujuan perencanaan pajak adalah untuk meminimisasi 

beban pajak yang terutang (dalam tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya). Sebagai 

suatu aktivitas, secara garis besar skope atau lingkup perencanaan pajak dapat 

digeneralisasi ke dalam dua aspek yaitu : 
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a. Perencanaan Aspek Formal 

Perencanaan Aspek formal menekankan pada aspek administrative dengan 

tujuan untuk menghindari sangsi administrasi, dan mempersiapkan atau memudahkan 

wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Secara garis besar, komponen 

perencanaan aspek formal meliputi : 

� Mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan (compliance) 

� Kejelasan akun atau rekening pembukuan (self explanatory) 

� Ketepatan waktu membayar dan melaporkan pajak (timeliness), dan 

� Dokumentasi yang memadai 

b. Perencanaan Aspek Material 

Perencanaan aspek material bertujuan untuk memperoleh penghematan pajak 

secara legal (tidak melanggar hokum dan ketentuan perpajakan) sehingga beban atau 

pajak yang terutang menjadi minimum, dan laba akuntansi serta laba tunai (arus kas 

dari aktivitas operasi) sesudah pajak menjadi maksimum. 

- Strategi untuk Menghemat Beban Pajak Badan 

Berikut ini adalah strategi yang dapat digunakan untuk menghemat beban pajak : 

1. Pemilihan alternatif dasar pembukuan 

2. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada 

karyawan. 

3. Pemilihan metode penilaian persediaan. 
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4. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap. 

5. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap. 

6. Transaksi yang berkaitan dengan perusahan sebagai pemungut pajak. 

7. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar. 

8. Pengajuan penurunan angsuran masa PPh pasal 25. 

9. Pengajuan SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh pasal 22 dan pasal 23. 

10. Rekonsiliasi SPT 

11. Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri. 

2.3.4. Peran Pajak dalam Membuat Keputusan 

Menurut Harnanto (2013) Perencanaan pajak memberikan peluang kepada 

perusahaan untuk secara kreatif dan dinamis dapat memperbaiki arus kasnya, termasuk 

diantaranya adalah menerapkan berbagai strategi untuk memaksimumkan penundaan atau 

penangguhan pajak (tax deferrals), mempercepat pengakuan pengurang penghasilan dan 

meminimisasi tarif efektif pajak (effective rate) melalui pemanfaatan berbagai fasilitas 

pajak yang ditawarkan oleh ketentuan perpajakan. Menurut Harnanto (2013) perencanaan 

pajak bisa mempengaruhi pengambilan keputusan , bahkan pada hampir setiap alternatif 

yang terkait dengan pajak misalnya setiap perusahaan harus mempertimbangkan efeknya 

terhadap setiap alternatif yang tersedia dalam aktivitas operasi pengadaan barang atau 

jasa), aktivitas investasi atau pemerolehan aset tetap, dan aktivitas pendanaan atau 

pembiayaannya.  

Menurut Harnanto (2013) setiap strategi penghematan pajak tidak tanpa risiko. 

Perubahan aktivitas operasi perusahaan untuk memperoleh penghematan pajak biasanya 
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berdampak pada kenaikan biaya administrasi jangka panjang dan membuat laba menjadi 

semakin tidak pasti, karena Undang-undang bisa berubah secara dramatis, berlangsung 

cepat dan seringkali tak terduga dan secara keseluruhan ketentuan-ketentuan perpajakan 

seringkali tidak jelas atau multitafsir. 

2.4. Penghindaran Pajak  

Pajak merupakaan penerimaan utama APBN, sehingga kejujuran wajib pajak 

dalam pelaksanaannya sangat diperlukan terutama dalam system self assessment yang 

dianut perpajakan di Indonesia. Sikap patuh atau tidak patuh merupakan salah satu sikap 

wajib pajak yang harus diperhatikan. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu 

keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan 

perpajakannya. Biaya kepatuhan pajak (compliance cost) sebagai biaya transaksi pajak 

mempengaruhi kepatuhan pajak (Prasetyo, 2008 dalam Surbakti, 2012). Semakin tinggi 

biaya kepatuhan pajak, maka semakin rendah kepatuhan pajak, begitu juga sebaliknya. 

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan biasanya 

diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (tax saving), 

penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evasion) yang 

kesemuanya bertujuan untuk meminimalkan beban pajak (Surbakti, 2012). Adanya 

keinginan dari wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan membuat adanya 

perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu, perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa 

hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan 

struktur ekonomi (Sumarsan, 2010). Sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan 
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perbuatan yang secara langsung ditujujkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan 

untuk menghindari pajak (Sumarsan, 2010). Terdapat 3 cara perlawanan aktif, yaitu 

penghindaran pajak (tax avoidance), pengelakan pajak (tax evasion), dan melalaikan 

pajak. 

Dari sudut pandang ekonomi, tax avoidance, tax evasion, dan tax fight memiliki 

efek yang sama yaitu sama-sama merupakan tindakan menurunkan nilai laba dengan 

tujuan mengurangkan beban pajak (Sumarsan, 2010). Namun dari sisi legal dan moral, 

ternyata hasil survey yang dilakukan menunjukkan ketiga istilah tersebut memiliki makna 

dan tingkat keadilan yang berbeda. Tax avoidance diartikan sebagai suatu usaha 

mengurangkan pembayaran pajak dengan cara yang diperbolehkan hukum, yaitu dengan 

cara memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada (Sumarsan, 2010). 

2.5. Penelitian Terdahulu 

No Judul, Peneliti dan Tahun 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Karakter 

Eksekutif terhadap 

penghindaran pajak 

Setiyono dan Budiman 

(2012) 

Variabel Independen : 

Karakter Eksekutif 

Variabel Independen : 

Penghindaran Pajak 

Karakter eksekutif 

berpengaruh positif yang 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak 

perusahaan  

2 Personally Tax Aggressive 

Managers And Firm Level 

Tax Avoidance 

James Anthony Chyz  

(2010) 

Variabel Independen : 

agresivitas eksekutif, 

nilai perusahaan  

 

Variabel dependen : 

Penghindaran pajak 

manajer agresif bisa  

menguntungkan pemegang 

saham melalui pembayaran 

pajak yang lebih rendah, 

nilai perusahaan umumnya 

meningkat dengan adanya 

manajer agresif. 

PENGARUH KARAKTER..., Aziz Arka Pradipta, Ak.-IBS, 2013



 

3 Do CEO performance  

measures motivate tax 

avoidance?  

Powers et al (2012) 

Variabel Independen : 

kinerja CEO 

Variabel Dependen :  

Penghindaran pajak 

 

 

Salah satu Mekanisme  

eksekutif puncak dalam  

penghindaran pajak dengan 

memberikan insentif kepada 

CEO berdampak positif  

terhadap kinerja CEO dalam 

mengurangi tarif pajak  

efektif dalam penghindaran 

pajak. 

 

 

4. Governance, Incentives,  

and Tax Avoidance  

Armstrong et al., (2012) 

Variabel Independen : 

Independensi 

pimpinan perusahaan 

 

Variabel dependen : 

Penghindaran Pajak, 

insentif, pemerintahan 

Direksi yang lebih  

independen menunjukkan 

hubungan positif yang lebih 

besar dengan penghindaran 

pajak, bahwa perusahaan di 

mana CEO memiliki insentif 

yang lebih besar untuk 

meningkatkan harga saham 

dan meningkatkan risiko 

menunjukkan hubungan 

positif yang lebih besar 

dengan penghindaran pajak, 

corporate governance  

mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap  

penghindaran pajak. 

5. Managers Personal  

Political Orientation and  

Corporate Tax Avoidance 

Christensen et al (2012)  

 

Variabel Dependen : 

Penghindaran pajak  

perusahaan 

Variabel Independen : 

Manajer yang  

berorientasi politik 

Perusahaan dengan  

eksekutif puncak yang  

bersandar terhadap partai   

benar-benar terlibat dalam  

penghindaran pajak.  

 Sumber : Data Olahan Peneliti 

2.6. Pengembangan Hipotesis 

Pada dasarnya tidak ada orang yang senang membayar pajak, karena pajak 

merupakan pengeluaran tanpa kontra prestasi langsung, sehingga wajib pajak cenderung 

berusaha membayar pajak sekecil mungkin, dan menghindari pajak (tax avoidance) 
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sepanjang hal itu dimungkinkan aturan (loop holes). Hal itu mengakibatkan timbulnya 

konflik kepentingan antara pihak perusahaan dengan para pengguna laporan keuangan 

mendorong pemanfaatan kebijakan untuk melakukan manipulasi informasi keuangan 

secara sepihak. Hal ini tentunya menimbulkan dampak terhadap kasus pelaporan pajak. 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas maka penulis mencoba 

menghipotesiskan sebagai berikut : 

Ho           :  Karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

Ha   :  Karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak 
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2.7. Rerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh karakter 

eksekutif dalam penghindaran pajak. 

Demikian adalah kerangka pemikiran dari variabel yang diteliti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y 

Penghindaran Pajak 

(tax avoidance) 

CASH ETR 

X 

Karakter eksekutif 

Risk 

Variabel Kontrol 

Leverage 

Sales Growth 

NOL 

Inventory Intensity 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Setiyono dan Budiman (2012). Objek penelitian ini adalah perusahaan yang 

termasuk industri manufaktur pada bursa efek indonesia periode 2009-2012. Sampel 

penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor konsumsi. Penelitian ini merupakan studi 

empiris yang penentuan sampelnya menggunakan purposive sampling.  

3.2. Metode Pengumpulan Data  

3.2.1. Jenis Data dan Data yang Dihimpun 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, data yang diterbitkan 

dalam jurnal statistik dan lainnya, dan informasi yang tersedia dari sumber publikasi atau 

non publikasi entah di dalam atau luar organisasi yang dapat berguna bagi peneliti 

(Sekaran, 2010). Data yang dibutuhkan pada penelitian ini, yaitu laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang telah diaudit dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. 

Data-data pada penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain dari situs resmi 

BEI (Bursa Efek Indonesia) dan ICMD (Indonesia Capital Market Directory). Data yang 

disediakan di Bursa Efek Indonesiadan ICMD (Indonesia Capital Market Directory) 

dinilai merupakan sumber data yang terpercaya, karena sumber data ini dipakai oleh 

berbagai pengguna setiap harinya dan juga dikenal secara luas. 
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3.2.2. Metode Pengambilan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk 

dipelajari dan diambil kesimpulan (Sekaran, 2010). Sedangkan sampel adalah sebagian 

dari populasi yang diteliti (Sekaran, 2010). Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian 

atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil 

diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi (Sekaran, 2010). Populasi 

dari penelitian ini adalah perusahaan yang berada pada Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2012 sedangkan sampel penelitiannya adalah perusahaan yang termasuk industri 

manufaktur sektor konsumsi periode 2009-2012.  

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan non propability 

sampling dengan metode purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel dengan 

kriteria tertentu (Sekaran, 2010). Kriteria sampel yang disesuaikan di penelitian ini 

adalah: 

1. Perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan 

masih beroperasi hingga penelitian ini dilakukan.  

2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dan annual report selama periode 

pengamatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pada tanggal 31 Desember.  

3. Laporan keuangan yang diterbitkan telah diaudit selama kurun waktu 2009-2012. 

4. Data-data mengenai variabel yang akan diteliti tersedia dengan lengkap dalam 

laporan keuangan perusahaan. 

5. Laporan keuangan perusahaan diterbitkan menggunakan mata uang rupiah. 

PENGARUH KARAKTER..., Aziz Arka Pradipta, Ak.-IBS, 2013



 

Setelah melakukan pemilihan dan identifikasi sampel berdasarkan karakteristik 

yang telah dikemukakan diatas, dari seluruh perusahaan yang telah terdaftar di bursa efek 

Indonesia dan termasuk dalam industri manufaktur periode 2009-2012. Terdapat 28 

perusahaan yang sesuai dengan kriteria diatas.  

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, teknik ini digunakan dalam 

keseluruhan proses penelitian sejak awal hingga sampai akhir penelitian dengan cara 

memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang 

tengah dicermati. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan berbagai teori yang diperlukan 

dalam mendukung penyelesaian penelitian ini dengan mempelajari berbagai buku 

ataupun literatur terkait, baik asing maupun lokal. 

3.3. Operasionalisasi Variabel 

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau membawa variasi pada 

nilai (Sekaran, 2010). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis 

variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah 

variabel yang dikenai pengaruh dan diterangkan oleh variabel lain atau variabel yang 

menjadi perhatian utama penelitian (Sekaran, 2010). Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Menurut Sekaran (2010) variabel 

independen adalah variabel yang fungsinya mempengaruhi variabel lain atau variabel 

yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif. Variabel 

Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakter eksekutif.  

Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian 

ini, dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki 6 variabel, yaitu : 
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a) Variabel Dependen (Y) : Penghindaran Pajak 

b) Variabel Independen (X) : Karakter Eksekutif 

c) Variabel Kontrol : 

1. Leverage 

2. Sales Growth 

3. Net Operating Loss (NOL) 

4. Inventory Intensity 

Definisi Operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini perlu 

dilakukan untuk menguji dan menganalisis hipotesis. Definisi operasional variabel-

variabel terikat dan bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.3.1. Variabel Dependen 

Penghindaran Pajak 

Penulis menggunakan penghindaran pajak (tax avoidance) sebagai variabel 

dependen, sejalan dengan penelitian dyreng et al., (2010) dan Setiyono dan Budiman 

(2012). Variabel dependen dalam penelitian ini proksi yang digunakan adalah CASH 

ETR (cash effective tax rate) perusahaan yaitu pajak yang dikeluarkan perusahaan dibagi 

dengan laba sebelum pajak. Berikut rumus untuk menghitung CASH ETR adalah sebagai 

berikut (Dyreng et al, 2010) dan (Setiyono dan Budiman, 2012) : 

CASH_ ETR =   
����������	��
��

����	������	��
��
 

CASH_ETR = Cash Effective Tax Rate perusahaan 
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3.3.2. Variabel Independen 

Karakter Eksekutif 

Untuk mengetahui bagaimana karakter eksekutif suatu perusahaan mempengaruhi 

besar kecilnya tingkat penghindaran pajak maka digunakan risiko yang dimiliki  

perusahaan (Paligorova, 2010), (Setiyono dan Budiman, 2012). Corporate risk 

mencerminkan penyimpangan atau deviasi dari earning baik penyimpangan itu bersifat 

kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin 

besar deviasi earning perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan 

yang ada (Paligorova, 2010). 

 Pengukuran volatilitas berdasarkan pada penelitian Johnson (1997), Toft dan 

Prucyk (1997), yang tercantum dalam Fajrihan (2010) untuk melihat besarnya earning 

perusahaan maka digunakan Earning volatility, yaitu standar deviasi atau selisih earnings 

before interest, tax, dan depreciation tahun sebelumnya ��������	dengan earnings 

before interest, tax, dan depreciation tahun penelitian (�������  dibagi dengan total 

buku nilai aset. Tingkat volatilitas earning yang diukur dengan persamaan (Johnson, 

1997 dalam Fajrihan, 2010) : 

 

���� �
������ � ������	

��� !	"##$��
%	100	% 

Risk  = Risiko perusahaan yang dihitung melalui Earning Volatility 

EBITD1 = Earnings before interest, tax, dan depreciation tahun penelitian 

EBITD0 = Earnings before interest, tax, dan depreciation tahun sebelumnya 

Total Asset1 = Total buku nilai aset tahun penelitian 
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3.3.3. Variabel Kontrol 

Menurut Sekaran (2010) dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kontrol adalah 

variabel yang menunjukkan bahwa masih ada faktor lain yang dapat menentukan untuk 

mengetahui hubungan antar-variabel independen dan dependen yang digunakan sehingga 

faktor tersebut perlu disertakan. Tujuan penyertaan variabel kontrol tersebut agar dapat 

meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan. 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Leverage 

Leverage  dapat didefinisikan sebagai  penggunaan  asset  atau dana pinjaman 

oleh perusahaan,  dengan konsekuensi  perusahaan harus mengeluarkan beban tetap  

berupa bunga. Variabel leverage diukur dengan membagi total kewajiban jangka 

panjang dengan total asset perusahaan. Analisis leverage dapat digunakan sebagai 

alat perencanaan penjualan dan laba khususnya untuk perencanaan jangka pendek 

(Badertscher et al., 2009 dalam Setiyono dan Budiman, 2012). 

)*+*,-.* � 	
/0123	451267	826792	:26;267

/0123	<=>1
 

          

Leverage merupakan cara untuk memperbesar keuntungan perusahaan. 

Kerugian juga diperbesar ketika menggunakan leverage maksimal. Oleh karena itu, 

penting untuk memahami bahwa leverage perlu dikontrol agar diketahui sejauh mana 

perusahaan menggunakan leverage sebagai satu komponen perusahaan dalam 

menghitung penghindaaran pajak. Semakin besar tingkat leverage maka semakin 

tinggi pula risiko yang dihadapi perusahaan. 
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b. Sales Growth 

Pertumbuhan penjualan (Sales growth), menunjukkan perkembangan tingkat 

penjualan dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan suatu perusahaan dapat dilihat 

dari pertambahan volume dan peningkatan harga khususnya dalam hal penjualan 

karena penjualan merupakan suatu aktivitas yang umumnya dilakukan oleh 

perusahaan untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai yaitu tingkat laba. Oleh 

karenanya perkembangan tersebut bisa meningkat atau menurun. Pertumbuhan 

penjualan diukur dengan cara penjualan akhir periode dikurangi dengan penjualan 

awal periode dibagi dengan penjualan awal periode (Badertscher et al., 2009 dalam 

Setiyono dan Budiman, 2012). 

?-@*A	B,CDEF	 � 	
:>6;52326	<9GHI	:>IH0J> � :>6;52326	<K23	:>IH0J>

:>6;52326	<K23	:>IH0J>
 

 

Pertumbuhan penjualan perlu dikontrol sebagai perbandingan jumlah 

pertumbuhan penjualan yang didapat perusahaan tahun 2009 sampai 2012, sehingga 

dapat dilihat sebrapa besar pengaruh dalam penghitungan tarif pajak efektif. 

c. NOL (Net Operating Loss) 

Merupakan kondisi rugi operasi perusahaan, dalam kondisi ini perusahaan akan 

mendapatkan insentif pajak yakni tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. 

Variabel ini diukur dengan cara memberi nilai 1 bagi perusahaan yang periode 

sebelumnya menderita rugi dan nilai 0 bagi perusahaan yang periode sebelumnya 

tidak menderita rugi (Badertscher et al., 2009 dalam Setiyono dan Budiman, 2012). 

 

 

PENGARUH KARAKTER..., Aziz Arka Pradipta, Ak.-IBS, 2013



 

d. Inventory Intensity 

Proporsi inventori terhadap total aset (Inventory Intensity) diukur dengan 

membandingkan jumlah inventori dengan total aset perusahaan (Gupta dan Newberry, 

1997 dalam Surbakti, 2012). Inventory Intensity dihitung melalui total persediaan 

dibagi dengan total aset.  

LMNLMO � 	
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Total Persediaan dilihat dari bagaimana perusahaan menggunakan metode 

penilaian persediaan. Metode penilaian perusahaan tidak mempengaruhi penjualan 

maupun peredaran bruto. Namun dapat mempengaruhi nilai persediaan dan biaya 

barang dijual dalam tahun berjalan, maka dapat mempengaruhi besaran penghasilan 

kena pajak (Harnanto, 2013). 

3.4.  Teknik Pengolahan Data  

Dalam menganalisa penelitian ini menggunakan data panel karena menggunakan dua 

jenis data, yaitu cross section dan data time series. Menurut Nachrowi dan Usman (2006) data 

cross section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, 

sedangkan data time series merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap 

suatu individu. Data yang dikumpulkan secara cross section dan diikuti pada periode waktu 

tertentu disebut dengan data panel. Dalam menganalisa penulis menggunakan software EViews 

yang sering digunakan untuk penelitian analisa statistika dan ekonometrika. 

3.4.1. Uji Regresi 

Analisis regresi linier berganda adalah regresi di mana lebih dari satu variabel 

penjelas, atau variabel bebas, digunakan untuk menjelaskan perilaku variabel tak bebas 

(Sunyoto, 2009). Hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan 
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variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi 

nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. 

Untuk mengolah data terkait dengan hipotesis penelitian ini, hanya menggunakan 

satu model penelitian. Model ini digunakan untuk mengetahui hubungan karakter 

eksekutif perusahaan dalam satu bentuk regresi yang dikontrol oleh beberapa variabel 

(Setiyono dan Budiman, 2012). 

CASH ETRit = β0 + β1 RISKiitt + β2 LEVit + β3 SALES_GRit + β4 NOLit + β5 INVINTit + εit. 

Notasi : 

CASH ETRit = Cash Effective Rate Perusahaan i pada tahun t. 

RISKit  = Risiko perusahaan (corporate risk) i pada tahun t. 

LEVit  = Leverage perusahaan i pada tahun t. 

SALES_GRit  = Pertumbuhan penjualan perusahaan i pada tahun t. 

NOLit  = Net Operating Loss perusahaan i pada tahun t.  

INVINT = Proporsi Inventori terhadap total aset perusahaan i pada tahun t. 

β0  = Konstanta 

β1, β2, β3, β4, dan β5 = Estimasi OLS pada β1, β2, β3, β4, dan β5 

ε   = error 

3.4.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas menurut Sunyoto (2009) merupakan bentuk pengujian data 

variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, 

apakah persamaan tersebut terdistribusi normal atau terdistribusi tidak normal. Uji 
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normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi secara normal. 

Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala rasio. Data yang baik dan layak 

dalam penelitian ini adalah data yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. 

Salah satu uji yang dapat dilakukan untuk mengetahui suatu data itu normal atau 

tidak adalah dengan menggunakan uji Jargue-Bera test atau J-B test. Hipotesis dari uji 

Jargue-Bera test adalah sebagai berikut : 

Ho : Residual data terdistribusi normal  

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal  

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka Ho diterima 

yang artinya residual data terdistribusi normal. 

3.4.3.  Permodelan Data Panel 

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang 

bisa digunakan yaitu Ordinary Least Square (common effect), Fixed effect dan random effect 

(Nachrowi dan Usman, 2006). Metode Ordinary Least Square merupakan teknik yang 

mengkombinasikan data cross section dan time series (pool data). Dengan hanya menggabungkan 

data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa menggunakan 

metode ini untuk mengestimasi model data panel. 

Metode fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Hal ini didasarkan adanya 

perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar waktu (time invariant). 

Disamping itu, model fixed effect juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar 

perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2007). 

Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka harus 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
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1. Melakukan estimasi dengan fixed effect 

2. Melakukan uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis: 

Ho : Menggunakan model common Effect 

Ha : Menggunakan model fixed effect 

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode common effect (OLS) tanpa 

variabel dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan apakah 

sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda antar 

perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F statistik. Apabila F hitung lebih 

kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih besar dari 0,05, maka terima Ho yang 

artinya menggunakan model common effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji Chow 

saja namun apabila hasilnya menolak Ho maka selanjutnya melakukan uji Hausman. 

3. Estimasi dengan Random Effect 

4. Melakukan uji Hausman (Random Effect atau Fixed effect) dengan hipotesis: 

Ho : Menggunakan model random effect 

Ha : Menggunakan model fixed effect 

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah penggunaan 

model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa Least 

Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect dan Generalized Least Square 

(GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di lain pihak alternatifnya metode 

OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi 

keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi 

tersebut. Apabila Chi Square hitung lebih kecil dari Chi Square tabel, maka Ho diterima yang 
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artinya menggunakan model random effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji 

Hausman saja. 

3.5. Uji Hipotesis 

3.5.1. Uji Asumsi Klasik 

3.5.1.1.Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Nachrowi dan Usman, 2006). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan terjadi problem Autokorelasi yang menyebabkan model yang digunakan tidak 

layak dipakai. Salah satu cara melakukan uji Autokorelasi adalah dengan menggunakan 

uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini 

sebagai berikut : 

Ho : Tidak ada autokorelasi 

Ha : Ada autokorelasi 

Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat pada nilai probabilitas dari 

Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada 

autokorelasi (Widarjono, 2007). 

 

 

3.5.1.2.Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

multikolinearitas. Salah satu untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas ini  dapat 

dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel independen. Dalam rule of thumb, 
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jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas 

dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model 

tidak ada masalah multikolinieritas (Widarjono, 2007). 

3.5.1.3.Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebuthomoskedastisitas. Kebalikannya jika 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. 

Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan 

menggunakan uji White dengan melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, 

lebih dulu disusun hipotesis, yaitu : 

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : Ada heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho 

yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 

 

3.5.2. Uji T  

Untuk menentukan koefisien spesifik yang mana yang tidak sama dengan nol, uji 

tambahan diperlukan yaitu dengan menggunakan uji t. Uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Uji T dilakukan di dalam 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran 
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pajak. Uji-T yang digunakan merupakan uji pengaruh dikarenakan hipotesis yang diuji 

adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak 

Ha : Terdapat pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

Jika t-hitung ≤ - t-tabel, maka H0 tidak dapat ditolak 

Jika t-hitung > - t-tabel, maka H0 ditolak 

3.5.3. Uji Koefisien Determinasi (adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi (goodness of fit) merupakan suatu ukuran yang penting dalam 

regresi, karena menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Atau 

dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi 

dengan data sesungguhnya (Nachrowi dan Usman, 2006). Nilai koefisien regresi terletak diantara 

0 dan 1. Nilai R
2 

mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen Y dapat 

diterangkan oleh variabel Independen X. Jika Nilai R
2
= 0, artinya variasi dari Y tidak dapat 

diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R
2
= 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan 

dapat diterangkan oleh X.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel 

independen, maka R
2
 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel 

independen, maka digunakan alternatif  lain yaitu nilai adjusted R2. Adjusted R2 disesuaikan 

dengan jumlah variabel independen dan mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti 
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R
2
, nilai adjusted R

2
 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke 

dalam model. 

Dalam kenyataan nilai adjusted R
2
 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki 

harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2003) jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R
2
 

negatif, maka nilai adjusted R
2
 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R

2
 = 1, maka 

adjusted R
2
 = R

2
 = 1 sedangkan jika nilai R

2
 = 0, maka adjusted R

2
= (1 - k)/(n - k). Jika k > 1, 

maka adjusted R
2
akan bernilai negatif. 
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  BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri barang konsumsi pada 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Bursa Efek Indonesia  merupakan wadah untuk 

para pelaku saham dalam memperjualbelikan saham atau efek. Penelitian ini menggunakan 

Bursa Efek Indonesia sebagai sumber dikarenakan Bursa Efek Indonesia merupakan pasar 

saham yang utama dan terbesar di Indonesia. Menurut Surat Edaran Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal, Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten 

atau Perusahaan Publik (2002), aktivitas perusahaan yang tergolong kedalam industri 

barang konsumsi mempunyai tiga kegiatan utama, antara lain yaitu : 

1. Kegiatan utama untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku. 

2. Kegiatan pengolahan atau pabrikasi atau perakitan atas bahan baku menjadi bahan 

jadi. 

3. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi. 

Perusahaan yang termasuk kedalam industri barang konsumsi dikategorikan 

menjadi lima subsektor, yaitu makanan dan minuman, tembakau, farmasi, kosmetik dan 

peralatan rumah tangga. Alasan peneliti menggunakan industri barang konsumsi sebagai 

sampel didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu industri barang konsumsi memiliki 

perputaran yang cepat karena produk yang dihasilkan dikonsumsi oleh hampir seluruh 
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masyarakat dan alasan lain adalah tersedianya laporan keuangan perusahaan industri 

barang konsumsi kepada publik. 

Penelitian ini memiliki 28 perusahaan sampel dengan periode penelitian selama 4 

tahun (2009-2012) yang merupakan hasil dari pemilihan sampel dengan metode purposive 

sampling atas populasi penelitian. Rincian pemilihan sampel dijelaskan pada tabel 4.1 

berikut ini : 

Tabel 4.1 

Rincian Pemilihan Sampel Perusahaan 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan dalam industri barang konsumsi 

yang berturut-turut berada di BEI selama 

periode penelitian 2009-2012. 
 

29 

Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan 

selain tahun buku yang berakhir 31 Desember 

2009, 2010, 2011 dan 2012. 

(0) 

Perusahaan yang tidak menyajikan laporan 

tahunan secara lengkap atau data tidak tersedia. 
(1) 

Perusahaan yang menggunakan mata uang selain 

Rupiah.  
(0) 

Jumlah perusahaan dalam industri barang 

konsumsi yang datanya tersedia. 
28 

Periode penelitian 2009 – 2012. 4 

Outliers (20) 

Total Observasi 82 

Sumber : IDX dan dikembangkan oleh penulis. 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diketahui terdapat 20 outliers yang dikeluarkan dari 

sampel penelitian, sehingga diperoleh sebanyak 82 observasi. Outliers tersebut dilakukan 

karena hasil uji normalitas atas residual data berdasarkan model penelitian terhadap seluruh 

observasi menunjukan bahwa residual data tidak terdistribusi normal, oleh karena itu 

penulis melakukan outliers agar residual data terdistribusi normal. Outliers merupakan data 
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yang memiliki karakteristik unik, seperti penyimpangan yang memiliki perbedaan 

signifikan dengan observasi lainnya. Hal ini dapat menyebabkan model penelitian menjadi 

kurang baik, sehingga harus dikeluarkan dari observasi. Berdasarkan rincian pemilihan 

sampel pada tabel 4.1 diperoleh 28 perusahaan pada industri barang konsumsi sebagai 

sampel penelitian. Berikut adalah daftar perusahaan yang merupakan sampel penelitian : 

Tabel 4.2 

Daftar Sampel Penelitian  

No. Nama Emiten Kode Emiten 

1. PT. Cahaya Kalbar Tbk CEKA 

2. PT. Akasha Wira International Tbk ADES 

3. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA 

4. PT. Delta Djakarta Tbk DLTA 

5. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 

6. PT. Mayora Indah Tbk MYOR 

7. PT. Prashida Aneka Niaga Tbk PSDN 

8. PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk ROTI 

9. PT. Sekar Laut Tbk SKLT 

10. PT. Siantar Top Tbk STTP 

11. PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Company Tbk 

ULTJ 

12. PT. Gudang Garam Tbk GGRM 

13. PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk HMSP 

14. PT. Bentoel International Investama Tbk RMBA 

15. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk DVLA 

16. PT. Kimia Farma Tbk KAEF 

17. PT. Kalbe Farma Tbk KLBF 

18. PT. Merck Tbk MERK 
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19. PT. Pyridam Farma Tbk PYFA 

20. PT. Schering Plough Indonesia Tbk SCPI 

21. PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk SQBI 

22. PT. Tempo Scan Pasific Tbk TSPC 

23. PT. Mustika Ratu Tbk MRAT 

24. PT. Mandom Indonesia Tbk TCID 

25. PT. Unilever Indonesia Tbk UNVR 

26. PT. Kedawung Setia Industrial Tbk KDSI 

27. PT. Kedaung Indag Can Tbk KICI 

28. PT. Langgeng Makmur Industry Tbk LMPI 

Sumber : www.idx.co.id 

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.3 menunjukan informasi jumlah sempel yang 

diteliti, nilai rata-rata, median, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari 

variabel independen maupun variabel dependen pada penelitian ini yang dihitung 

berdasarkan data secara keseluruhan.  

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

 
 

Observations  82  82  82  82  82  82 

 CASH_ETR RISK LEV SALES_GW NOL INV_INT 

 Mean  0.259364  0.055498  0.110705  0.117069  0.012195  0.231254 

 Median  0.267307  0.054341  0.045451  0.110770  0.000000  0.203146 

 Maximum  1.045133  0.386854  0.740589  0.419946  1.000000  0.716832 

 Minimum -0.247729 -0.237868  0.015473 -0.643839  0.000000  0.012649 

 Std. Dev.  0.156193  0.076723  0.146873  0.144761  0.110432  0.149966 

 Skewness  0.709607 -0.185898  2.466287 -2.265654  8.888889  1.323282 

 Kurtosis  11.15095  9.434850  9.209550  13.37925  80.01235  4.464503 
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Sumber : Hasil olah data Eviews 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang diolah dengan program Eviews 7 pada 

tabel 4.3 tersebut diketahui bahwa : 

1. Rata-rata variabel penghindaran pajak dari seluruh perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian ini adalah sebesar 0,259634 satuan. Tertinggi PT. Cahaya Kalbar 2009 

Sedangkan variabel penghindaran pajak terendah berasal dari PT. Schering Plough 

Indonesia 2011 sebesar -0.247729 satuan dan ukuran penyebaran data (standar 

deviasi) pada variabel penghindaran pajak 0.156193. 

2. Variabel kontrol yang digunakan berasal dari pertumbuhan penjualan perusahaan 

pada tahun penelitian yang menunjukkan nilai rata-rata sebesar   0.117069 satuan. 

Nilai tertinggi PT. Cahaya Kalbar 2011 sebesar  0.419946 sedangkan terendah berasal 

dari PT Cahaya Kalbar 2009 sebesar -0,643689.  Penyebaran data pada variabel 

ukuran perusahaan ini juga tidak tersebar luas dengan nilai standar deviasi 0,1447641. 

3. Variabel kontrol yang digunakan berasal dari Leverage perusahaan pada tahun 

penelitian yang menunjukkan nilai rata-rata sebesar   0.110705 satuan. Nilai tertinggi 

PT. Schering Plough Indonesia 2012 sebesar  0,740589 sedangkan terendah berasal 

dari PT. Kalbe Farma 2011 sebesar 0,015473. Penyebaran data pada variabel ukuran 

perusahaan ini juga tidak tersebar luas dengan nilai standar deviasi 0,146873. 

4. Variabel kontrol yang digunakan berasal dari NOL perusahaan pada tahun penelitian 

yang menunjukkan nilai rata-rata sebesar   0.12195 satuan. Nilai tertinggi PT. Cahaya 

Kalbar 2009 sebesar  1,0451 sedangkan nilai terendah berasal dari beberapa 

perusahaan yang jumlahnya 81 perusahaan sebesar 0 satuan. Penyebaran data pada 
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variabel ukuran perusahaan ini juga tidak tersebar luas dengan nilai standar deviasi 

0,110432. 

5. Variabel kontrol yang digunakan berasal dari Inventory Intensity perusahaan pada 

tahun penelitian yang menunjukkan nilai rata-rata sebesar   0, 231254 satuan. Nilai 

tertinggi PT. Gudang Garam International tbk 2011 sebesar  0,716832 sedangkan 

terendah berasal dari PT. Nippon Indosari Corporindo 2010 sebesar 0,012649 satuan. 

Penyebaran data pada variabel ukuran perusahaan ini juga tidak tersebar luas dengan 

nilai standar deviasi 0,149966. 

4.2.2 Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki data terdistribusi 

normal atau mendekati normal, dan uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

data terdistribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas akan dilakukan dengan 

menggunkan uji Jarque-Bera. Hipotesis yang digunkan pada uji normalitas adalah 

sebagai berikut : 

Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil bahwa 

residual data terdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian 

normalitas tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut : 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

Sumber : Hasil olah data Eviews. 

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditunjukan pada gambar 4.1 diketahui nilai 

probabilitas yang dimiliki sebesar 0,145071 dengan nilai Jarque-Bera sebesar 3,861070. 

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa probabilitas yang diperoleh lebih besar dari 

tingkat signifikansi α = 5% dan nilai Jarque-Bera tidak signifikan, yaitu 0,145071 > 0,05 

dan  nilai Jarque-Bera 3,861070 tidak signifikan. Sehingga Ho tidak dapat ditolak atau 

data terdistribusi normal.  

4.2.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Penelitian ini merupakan jenis data panel (Panel Pooled Data) dimana data yang 

digunakan terdiri dari beberapa objek dan beberapa periode waktu. Sesuai dengan 

penjelasan pada bab sebelumnya, dalam data panel harus dilakukan uji terlebih dahulu 

untuk mengetahui metode yang tepat. Berikut ini adalah beberapa uji yang dilakukan 

untuk memperoleh metode yang tepat. 
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-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15

Series: Standardized Residuals

Sample 2009 2012

Observations 82

Mean       2.84e-17

Median  -0.015951

Maximum  0.180063

Minimum -0.153796

Std. Dev.   0.077955

Skewness   0.514856

Kurtosis   2.735875

Jarque-Bera  3.861070

Probability  0.145071
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4.2.3.1 Uji Signifikansi Fixed Effect (Uji Chow) 

Uji signifikansi fixed effect ini akan dilakukan dengan menggunakan uji chow, 

dimana uji ini digunakan untuk menentukan apakah metode common effect atau metode 

fixed effect yang merupakan metode yang tepat. Hipotesis yang dapat digunakan adalah : 

Ho : Metode common effect 

Ha : Metode fixed effect 

Berdasarkan uji signifikansi fixed effect yang dilakuakan oleh penulis, diperoleh 

hasil bahwa metode yang tepat adalah metode fixed effect dan pengujian berlanjut ke uji 

signifikansi random effect. Hasil uji signifikansi fixed effect tersebut dapat dilihat pada 

tabel 4.4 berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Signifikansi Fixed Effect (Uji Chow) 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 Sumber : Hasil olah data Eviews. 

 

Berdasarkan hasil uji signifikansi fixed effect yang ditunjukan pada tabel 4.4 

diketahui nilai F statistik sebesar 3,816075. Dari tabel 4.4 dapat kita ketahui bahwa nilai 

probabilitas cross section F sebesar 0,0000 < tingkat signifikansi α = 5% maka Ho 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: PANEL    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 3.816075 (26,50) 0.0000 

Cross-section Chi-square 89.657565 26 0.0000 
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ditolak (metode yang tepat digunakan adalah fixed effect, dan pengujian berlanjut ke uji 

signifikansi random effect). 

4.2.3.2 Uji Signifikansi Random Effect (Uji Hausman) 

Uji signifikansi random effect ini akan dilakukan dengan menggunakan uji 

hausman, dimana uji ini digunakan untuk menentukan apakah fixed effect atau metode 

random effect yang merupakan metode yang tepat. Hipotesis yang dapat digunakan 

adalah : 

Ho : Metode random effect 

Ha : Metode fixed effect 

Berdasarkan uji signifikansi random effect yang dilakuakan oleh penulis, 

diperoleh hasil bahwa metode yang tepat adalah metode fixed effect. Hasil uji signifikansi 

random effect tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Signifikansi Random Effect (Uji Hausman) 

 
 
 

 

 

 
  

Sumber : 

Hasil olah data Eviews. 

Berdasarkan hasil uji signifikansi random effect yang ditunjukan pada tabel 4.5 

diketahui nilai chi square statistik dengan chi square tabel dibandingkan dapat 

disimpulkan bahwa chi square statistik (17,061248) > chi square tabel (2,711921) 

sehingga Ho ditolak dan metode yang tepat digunakan adalah fixed effect. Selain itu dari 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: PANEL    

Test cross-section random effects  
     
     

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

     
     Cross-section random 17.061248 5 0.0044 
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tabel 4.5 dapat kita ketahui bahwa nilai probabilitas cross section random sebesar 0,0044 

< tingkat signifikansi α = 5% maka Ho ditolak dan metode yang tepat digunakan adalah 

fixed effect. 

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang digunakan untuk memastikan bahwa 

model yang diperoleh telah valid dan tidak bias. Suatu penelitian sudah dinyatakan telah 

memenuhi uji asumsi klasik apabila telah memenuhi syarat tidak terjadi multikolinieritas, 

tidak terjadi heteroskedatisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. 

4.2.4.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi dimana terdapat hubungan linier antar variabel 

independen. Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan linier antar variabel independen, karena model regresi yang baik adalah model 

yang antar variabel independennya tidak terdapat multikolinieritas. Uji multikolinieritas 

pada penelitian ini akan dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel 

independen. Berdasarkan uji multikolinieritas yang dilakuakan oleh penulis, diperoleh 

hasil bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas tersebut 

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 CASH_ETR RISK LEV SALES_GW NOL INV_INT 

CASH_ETR  1.000000 -0.279239 -0.505355 -0.486890  0.562414  0.006189 

RISK -0.279239  1.000000  0.084442  0.231446  0.011750 -0.105259 

LEV -0.505355  0.084442  1.000000  0.068037  0.170686 -0.125979 

SALES_GW -0.486890  0.231446  0.068037  1.000000 -0.587627  0.053578 

NOL  0.562414  0.011750  0.170686 -0.587627  1.000000 -0.021887 
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INV_INT  0.006189 -0.105259 -0.125979  0.053578 -0.021887  1.000000 
 
 

Sumber : Hasil olah data Eviews. 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang ditunjukan pada tabel 4.6 diketahui 

nilai koefisien korelasi anatar variabel independen tersebut tidak lebih besar dari 0,85 

atau berada dibawah 0,85. Menurut Widarjono (2009), data dikatakan terindentifikasi 

masalah multikolinearitas apabila koefisien korelasi antar variabel independen lebih dari 

atau sama dengan 0,85. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan 

linear antar variabel independen dalam model regresi dan tidak ada hubungan korelasi 

karakter eksekutif perusahaan dikarenakan nilai koefisien korelasi antar variabel 

independen tersebut < 0,85. 

4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang homoskedastisitas atau yang 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas akan dilakukan dengan 

menggunakan uji white. Hipotesis yang dapat digunakan adalah : 

Ho : Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Ha : Terdapat heteroskedastisitas 

Berdasarkan uji white yang dilakuakan oleh penulis, diperoleh hasil bahwa tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil uji white tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7 

berikut : 

Tabel 4.7 
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Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White) 

Uji Hetero (white)-menggunakan ar(1) untuk meloloskan uji hetero 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     

     

F-statistic 0.288922     Prob. F(1,79) 0.5924 

Obs*R-squared 0.295157     Prob. Chi-Square(1) 0.5869 

     
     

 

Sumber : Hasil olah data Eviews. 

 

Berdasarkan hasil uji white yang ditunjukan pada tabel 4.7 diketahui probabilitas 

chi-squares dari nilai Obs*R-Squared adalah sebesar 0,295157. Berdasarkan hasil 

tersebut diketahui bahwa probabilitas chi-squares dari nilai Obs*R-Squared yang 

diperoleh lebih besar dari tingkat signifikansi α = 5% yaitu dengan nilai (0,295157 > 

0,05). Sehingga Ho tidak dapat ditolak atau tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 

4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari 

satu observasi ke observasi lainnya, dimana observasi tersebut berurutan sepanjang waktu 

dan berkaitan satu sama lainnya. Persamaan regresi yang baik adalah persamaan regresi 

yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya masalah 

autokorelasi pada penelitian ini akan dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM).  Hipotesis 

yang dapat digunakan adalah : 

Ho : Tidak terdapat autokorelasi  

Ha : Terdapat autokorelasi 
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Berdasarkan uji Lagrange Multiplier (LM) yang dilakukan oleh penulis, diperoleh 

hasil bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi. Hasil uji Lagrange Multiplier (LM)  

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi (Lagrange Multiplier (LM) ) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     

     

F-statistic 2.325982     Prob. F(2,74) 0.1048 

Obs*R-squared 4.849987     Prob. Chi-Square(2) 0.0885 
     
     

 

   Sumber : Hasil olah data Eviews. 

 

Berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier (LM) yang ditunjukan pada tabel 4.8 

diketahui probabilitas chi-squares dari nilai Obs*R-Squared adalah sebesar 0,0885. 

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa probabilitas chi-squares dari nilai Obs*R-

Squared yang diperoleh lebih besar dari tingkat signifikansi α = 5% yaitu dengan nilai ( 

0,0885 > 0,05). Sehingga Ho tidak dapat ditolak atau tidak terdapat masalah autokorelasi. 

Berdasarkan pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa seluruh data yang dianalisis telah memenuhi uji asumsi klasik, yaitu 

tidak terdapat masalah multikolinieritas, tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dan 

tidak terdapat masalah autokorelasi. Sehingga model yang diperoleh telah memenuhi 

asumsi dasar dalam analisis regresi yaitu telah memenuhi sifat Best Linear Unbiased 

Estimator (BLUE).  
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4.2.5 Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak pada industri manufaktur sektor 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012, maka diperoleh hasil 

penelitian yang ditunjukan pada tabel 4.9 berikut dengan menggunakan metode Fixed 

Effect. Adapun hasil uji Fixed Effect dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Regresi Metode Fixed Effect 

CASH_ETR =  0,273988 + (-0.387769) RISK + (-0,061008) LEV + (-0,071680) 

SALES_GR + 0,872681 NOL + 0,049292 INVINT 

Variabel Prediksi Koefisien t-statistik Probabilitas 

RISK (-/+) -0,387769 -3,513281 0,0009* 

LEV (-/+) -0,061008 -0.249083 0.8043 

SALES_GW (-/+) -0.071680 -0.994513 0,3248 

NOL (-/+) 0.872681 6.210761 0.0000 

INV INT (-/+) 0.049292 0.239361 0.8118 

Adjusted R-squared                     0.864784 
F-statistic                                    

7.711096 

Prob(F-statistic)                           0.000000 
Durbin-Watson statistic              

3.205301 

CASH ETR : penghindaran pajak 

(pembayaran pajak ÷ laba sebelum pajak ) 

SALES GW : Penjualan akhir periode 

dikurangi dengan awal periode dibagi 

dengan penjualan awal periode 

RISK : risiko perusahaan (EBITD1-EBITD0 

dibagi Total Aset1) 

NOL : Net Operating Loss (perusahaan 

periode sebelumnya rugi = 1, untung = 

0) 

LEV : Total Kewajiban Jangka Panjang 

dibagi dengan Total Aset  

INV INT : Inventory Intensity (jumlah 

inventori dibagi dengan total aset) 

*Tingkat signifikansi 0,05 (α=5%) 
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 Sumber : Data Olahan Eviews 

Berdasarkan tabel diatas maka bentuk persamaan regresi data panel yang 

terbentuk adalah sebagai berikut : 

CASH_ETR = 0,273988 + (-0.387769) RISK + (-0,061008) LEV + (-0,071680) 

SALES_GR + 0,872681 NOL + 0,049292 INVINT 

metode fixed effect pada tabel 4.9 diketahui nilai koefisien konstanta sebesar 

0.273988 memiliki makna jika variabel karakter eksekutif bernilai konstan, maka rata-

rata penghindaran pajak pada industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 

2009-2012 adalah sebesar 0,273988 satuan.  

Koefisien Regresi yang dimiliki oleh karakter eksekutif dihasilkan senilai – 

0,387769. Hubungan yang negatif tersebut mengindikasikan bahwa jika karakter 

eksekutif mengalami kenaikan satu satuan maka tingkat penghindaran pajak perusahaan 

akan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,387769 selama periode 2009-2012 dengan 

asumsi variabel lain dinyatakan konstan. 

4.2.5.1. Uji Parsial (Uji T) 

Tabel 4.10 

Hasil Uji T 
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 Sumber : olahan penulis 

 Ho   :  Karakter eksekutif  tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

Ha :  Karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, karakter eksekutif memiliki 

probabilitas sebesar 0,0009 lebih kecil dari  tingkat signifikansi 5% (0,0009 < 0,05) 

yang artinya menolak Ho, mengindikasikan bahwa karakter eksekutif secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan yang 

termasuk dalam industri Manufaktur di  Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Oleh 

karena itu penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang telah dikembangkan 

bahwa, semakin eksekutif bersifat risk taker maka akan semakin tinggi tingkat 

penghindaran pajak (tax avoidance) yang diindikasikan dengan CASH ETR yang 

menurun. Hasil penelitian ini akhirnya mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Setiyono dan Budiman (2012), bahwa eksekutif memiliki peranan signifikan 

terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan. 

4.2.5.2.  Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar proporsi 

variasi variabel dependen dijelaskan oleh seluruh variabel independen. Dikarenakan 

penelitian ini merupakan model regresi berganda yang memiliki lebih dari dua variabel 

independen, maka untuk menghitung koefisien determinasi menggunakan alternatif lain 

yaitu dengan menggunakan nilai adjusted R². Adjusted R² ini disesuaikan dengan jumlah 

variabel independen dan ukuran sampel. 
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Koefisien determinasi yang ditunjukan pada tabel 4.9 menunjukan nilai adjusted 

R-squared sebesar  0.864784 atau sebesar 86,47%. Nilai koefisien determinasi tersebut 

menjelaskan bahwa karakter eksekutif (CASH_ETR) dan menjelaskan variabel 

penghindaran pajak (RISK) sebesar 86,47%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,1353 

atau 13,53% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam model penelitian 

ini seperti faktor leverage, sales growth, Net Operating Loss (NOL) dan Inventory 

Intensity. 

4.2.5.3.  Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak 

Variabel RISK pada penelitian ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin eksekutif bersifat risk 

taker maka semakin besar tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. 

Naik-turunya RISK mencerminkan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat RISK 

yang lebih tinggi mengindikasikan karakter eksekutif lebih memiliki sifat risk taker 

dibanding dengan tingkat RISK yang rendah, atau dengan kalimat sebaliknya tingkat 

RISK yang lebih rendah mengindikasikan karakter eksekutif lebih memiliki sifat risk 

averse dibanding dengan tingkat RISK yang lebih tinggi. Naik-turunya CASH ETR 

mengindikasikan naik-turunya tingkat penghindaran pajak (tax avoidance). Tingkat 

CASH ETR yang meningkat atau naik mengindikasikan adanya penurunan atau 

berkurangnya tingkat penghindaran pajak (tax avoidance), sebaliknya jika CASH ETR 

turun atau berkurang mengindikasikan adanya kenaikan atau peningkatan penghindaran 

pajak (tax avoidance). 

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunkan total aset. Berdasarkan hasil uji yang 
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ditunjukan pada tabel 4.9 diketahui variabel karakter eksekutif memiliki probabilitas 

sebesar 0,0000. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa probabilitas variabel 

karakter eksekutif (CASH_ETR) yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 

5% yaitu (0.0009 < 0,05). Sehingga Ho ditolak, dan Ha tidak dapat ditolak, atau dengan 

kata lain variabel Karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak. Nilai koefisien regresi untuk variabel karakter eksekutif (CASH_ETR) adalah 

sebesar -0,387769. Nilai koefisien sebesar -0.387769 tersebut menjelaskan jika tingkat 

risk mengalami kenaikan 1 satuan, maka cash_etr akan turun sebesar 0,387769 atau 

tingkat penghindaran pajak semakin meningkat sebesar 0,387769. Begitu pula 

sebaliknya, jika risk turun 1 satuan, maka tingkat cash_etr akan naik sebesar 0,387769 

atau tingkat penghindaran pajak mengalami penurunan sebesar 0,387769 dengan asumsi 

variabel bebas lainnya tetap. Oleh karena itu penelitian ini berhasil membuktikan 

hipotesis yang telah dikembangkan bahwa, semakin eksekutif bersifat risk taker maka 

akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (tax avoidance) yang diindikasikan 

dengan CASH ETR yang menurun. Hasil penelitian ini akhirnya mendukung penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Dyreng et al., (2010), bahwa eksekutif memiliki peranan 

signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Hasil ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukkan oleh Dyreng et al., (2010), Chyz (2010), Setiyono dan 

Budiman (2012). 
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4.2.5.4.  Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Penghindaran Pajak 

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Leverage, 

Sales Growth, Net Operating Loss dan Inventory Intensity. Keempatnya digunakan 

sebagai indikasi adanya faktor lain selain risiko perusahaan yang juga turut menentukan 

hubungan antar variabel independen `dan dependen yang digunakan sehingga perlu 

untuk disertakan dalam penelitian.  

Leverage banyak digunakan dalam penelitian untuk digunakan sebagai variabel 

independen dan diujikan pengaruhnya terhadap banyak hal dalam akuntansi. Dalam 

penelitian kali ini leverage diujikan pengaruhnya sebagai variabel kontrol terhadap 

penghindaran pajak. Hasil dari pengujian yang dilakukan menunjukkan leverage tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan angka probabilitas sebesar 0.8043 

satuan, yang berarti leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  

Menurut Philips (2003) dalam Surbakti (2012) menyatakan bahwa perusahaan 

dengan jumlah leverage yang lebih besar memiliki banyak kesempatan melakukan tax 

planning. Adanya tax planning biasanya membuat perusahaan dapat melakukan 

aktivitas penghindaran pajak. Namun hal ini tidak terbukti dalam penelitian ini 

disebabkan rendahnya nilai hutang jangka panjang dibandingkan dengan total hutang 

jangka pendek di dalam periode tersebut.  

Pertumbuhan penjualan (Sales growth), menunjukkan perkembangan tingkat 

penjualan dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan suatu perusahaan dapat dilihat dari 

pertambahan volume dan peningkatan harga khususnya dalam hal penjualan karena 

penjualan merupakan suatu aktivitas yang umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan tujuan yang ingin dicapai yaitu tingkat laba. Semakin rendah 
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pertumbuhan penjualan maka, semakin rendah tingkat penghindaran pajak. 

Pertumbuhan penjualan perlu dikontrol sebagai perbandingan jumlah pertumbuhan 

penjualan yang didapat perusahaan tahun 2009 sampai 2012. Hasil dari pengujian yang 

dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak dengan angka probabilitas sebesar 0.3248.. Dikarenakan 

pertumbuhan penjualan perusahaan tidak terlalu signifikan kenaikannya sehingga 

berpengaruh terhadap penjualan dan aktivitas lain yang mempengaruhi tingkat 

penghindaran pajak. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Setiyono dan Budiman 

(2012) dan Badertscher et al., (2009).   

NOL (Net Operating Loss) mencerminkan kondisi rugi operasi perusahaan, 

dalam kondisi ini perusahaan akan mendapatkan insentif pajak yakni tidak memiliki 

kewajiban untuk membayar pajak. Variabel ini diukur dengan cara memberi nilai 1 bagi 

perusahaan yang periode sebelumnya menderita rugi dan nilai 0 bagi perusahaan yang 

periode sebelumnya tidak menderita rugi (Badertscher et al., 2009 dalam Setiyono dan 

Budiman, 2012). Hasil dari pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa NOL  

berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan angka probabilitas sebesar 0.000 

satuan, terlihat dengan hanya 1 variabel perusahaan yang diberi nilai 1 artinya 

perusahaan pada tahun penelitian bebas dari tarif pajak. Sedangkan penelitian 

selebihnya dikenakan tarif pajak efektif. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian 

Setiyono dan budiman (2012) dan Badertscher et al., (2009).  

Inventory Intensity (INVINT) mencerminkan seberapa besar perusahaan 

menggunakan inventory dalam bauran aset perusahaan. jika dilihat dari probabilitas 

sebesar 0,8118 satuan maka inventory intensity tidak memiliki pengaruh terhadap 
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penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Gupta dan 

Newberry (1997) dalam Surbakti (2012) yang menyatakan bahwa semakin besar 

inventory intensity  maka semakin besar pula tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini 

dikarenakan bahwa perusahaan menggunakan metode pencatatan komersial yang baik 

untuk tujuan pajak (Gupta dan Newberry, 1997 dalam Surbakti, 2012).  

4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisa pengaruh karakter 

eksekutif terhadap penghindaran pajak pada industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009-2012, maka diperoleh hasil bahwa pengaruh karakter eksekutif 

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada industri barang konsumsi di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012, sedangkan untuk variabel kontrol leverage, 

sales growth, dan Inventory Intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak kecuali untuk variabel kontrol NOL yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap penghindaran pajak pada industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009-2012. 

Variabel RISK pada penelitian ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin eksekutif bersifat risk 

taker maka semakin besar tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.  

 

Pihak investor atau calon investor tentunya turut membutuhkan laporan keuangan 

yang berkualitas dan dapat diandalkan. Investor cenderung ingin melihat seberapa besar 

keuntungan yang diperoleh apabila mereka berinvestasi di perusahaan tersebut. Selain 
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keuntungan, Investor juga melihat tata kelola perusahaan yang baik untuk 

keberlangsungan perusahaan apabila investor berinvestasi di perusahaan tersebut. Dalam 

jangka panjang tata kelola perusahaan yang baik bisa terus meningkatkan keuntungan 

perusahaan sehingga dianggap perlu oleh investor sebagai pertimbangan dalam 

berinvestasi. 

Pihak manajemen harus berusaha maksimal dalam mengelola kondisi keuangan 

perusahaan. Hal ini berguna untuk meyakinkan para investor/calon investor, agar 

mereka mau menanamkan sahamnya pada perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan 

yang baik mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan yang baik, artinya 

kelangsungan hidup perusahaan dapat bertahan untuk beberapa tahun ke depan. Kondisi 

keuangan yang memburuk pada perusahaan merupakan sinyal yang kurang baik bagi 

perusahaan. Di sisi lain untuk memperlihatkan kondisi keuangan yang baik perusahaan 

perlu melakukan penghindaran pajak agar diperoleh keuntungan perusahaan sehingga 

dapat menarik minat investor.  

Oleh karena itu perusahaan seharusnya perlu menerapkan good corporate 

governance untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang lebih baik terutama dalam 

hal pengambilan keputusan oleh eksekutif. Pemerintah juga harus melakukan 

pengendalian  dengan baik melalui pengawasan terhadap seluruh perusahaan dengan 

menerapkan aturan yang ketat dalam hal tata kelola perusahaan sehingga keputusan 

eksekutif yang berkaitan dengan kontribusi perusahaan dalam hal ini pembayaran pajak 

tidak merugikan negara yang seharusnya diterima oleh negara yang tujuannya untuk 

kepentingan masyarakat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang terdaftar di BEI 

dalam periode observasi 2009-2012. Sampel penelitian ini adalah 28 perusahaan yang 

memenuhi karakteristik sampel yang sudah ditentukan sebelumnya.  

Hasil pengujian pengaruh variabel independen terhadap keberadaan variabel 

dependen, yang dilakukan secara individual (uji t) menunjukkan bahwa dari variabel 

independen yang ada secara signifikan mampu mempengaruhi nilai penghindaran pajak 

perusahaan. Oleh karena itu didasarkan pada hasil analisa data dan pembahasan yang 

dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter 

risk taker memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 

Kesimpulan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan 

bahwa eksekutif memiliki peranan signifikan terhadap adanya penghindaran pajak (tax 

avoidance) perusahaan Setiyono dan Budiman (2012), Chyz (2010), Dyreng et al., 

(2010). Penghindaran pajak (tax avoidance) memang merupakan sesuatu yang legal 

(lawful) tetapi juga merupakan sesuatu yang tidak menjadi keinginan pemerintah. Hanya 

eksekutif perusahaan yang berani mengambil resiko yang mau melakukan hal tersebut, 

tentunya termasuk resiko dikatakan tidak mendukung adanya pemerataan pembangunan 

nasional yang dananya diperoleh dari sektor pajak. 
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5.2 Keterbatasan Masalah 

Berikut ini beberapa keterbatasan penelitian yang nantinya dapat dijadikan 

pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya: 

1. Tingkat penghindaran pajak hanya dilihat dari laporan keuangan tahunan yang 

dilaporkan oleh perusahaan industri manufaktur sektor konsumsi periode 2009-2012. 

Hal ini disebabkan keterbatasan waktu penulis dalam penelitian ini. 

2. Sampel yang digunakan pada penelitian ini terbatas untuk jangka waktu 4 tahun 

(2009-2012) dikarenakan  sempitnya periode observasi, jumlah sampel penelitian yang 

biasa digunakan menjadi cukup terbatas yaitu sebanyak 28 perusahaan yang terdaftar 

di BEI dan tergolong industry manufaktur sektor konsumsi. 

 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil yang telah di peroleh dalam penelitian ini, penulis memberikan 

saran untuk beberapa pihak sebagai berikut : 

1. Untuk Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah rentang waktu penelitian 

minimal 5 tahun untuk dapat benar-benar melihat perilaku perusahaan terkait 

penghindaran pajak. 

2. Sampel yang digunakan agar lebih diperluas mencakup industry-industri lainnya selain 

industri manufaktur. Variabel – variabel yang digunakan diharapkan berkaitan erat 

dengan penghindaran pajak. 
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