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PAJAK IMPLISIT, PAJAK EKSPLISIT, DAN STRUKTUR 

KEPEMILIKAN PADA PROFITABILITAS PERBANKAN ASEAN-5 

Riska Aprilia (201012082) 

ABSTRACT 

The aims of this research are examine effect implicit tax, explicit tax, and 

ownership to profitability on ASEAN-5 Banks from 2007-2012. This research was 

conducted using multiple regression method. The sample are 36 banks which are 11 

from Indonesia, 5 from Malaysia, 9 from Philippines, 3 from Singapore, and 8 from 

Thailand. 

Control variables are used to limit any differences in bank activity, this research 

using control variables includes firm’s size (SIZE), market capitalization (MCap) and 

Gross Domestic Product (GDP). Result shows that implicit tax and ownership doesn’t 

have any significant effect to profitability on ASEAN-5Banks. Explicit tax proven to 

have significant effect to profitability on ASEAN-5 Banks. 

Keywords: implicit tax, explicit tax, profitability, ASEAN-5 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Krisis keuangan global pada tahun 2008 yang bermula dari krisis kredit 

perumahan di Amerika Serikat memang membawa implikasi pada kondisi ekonomi 

global secara menyeluruh. Dampak krisis keuangan berdampak di kawasan Asia 

Tenggara yang menganut sistem pasar bebas. Salah satunya yang terkena dampak 

adalah Indonesia. Menurut Sudarsono (2009) dampak krisis bagi perekonomian 

Indonesia, ditandai dengan adanya penarikan dana dalam valas khususnya dolar AS oleh 

lembaga-lembaga keuangan kreditor dan investor di AS. Penarikan dana yang dilakukan 

oleh investor luar negeri memiliki dampak terhadap perbankan di Indonesia, dimana 

bank mengalami kesulitan likuiditas.  
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Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara memiliki kebijakan dan 

upaya dalam menangani kesulitan likuiditas dan menciptakan sistem perbankan yang 

sehat. Bank sentral di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina dalam 

memperkuat likuiditas perbankan dengan adanya aturan reserve requirements atau giro 

wajib minimum (GWM) untuk menambah  kepercayaan diri bank terhadap kondisi 

likuiditas perbankan yang melemah akibat krisis keuangan global. Reserve requirements 

(RR) menurut Glocker & Towbin (2011) adalah presentase minimum deposito yang 

bank perlu untuk dijaga sebagai cadangan dengan bank sentral. Ini bagian deposito yang 

tidak dapat digunakan untuk memberikan kredit atau untuk membeli sekuritas. Selain 

itu, menurut Ahmed (1987) bahwa reserve requirements bertindak sebagai pajak 

implisit atas transaksi-transaksi di bank. Di Indonesia, masih banyak masyarakat umum 

yang tidak mengetahui bahwa reserve requirements merupakan pajak implisit. Hal itu 

disebabkan oleh pandangan bahwa reserve requirements hanya sebagai alat kebijakan 

moneter untuk stabilitas keuangan. Peraturan mengenai reserve requirements di 

Indonesia juga jelas disampaikan didalam Peraturan Bank Indonesia nomor 

15/7/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam 

Rupiah dan Valuta Asing. 

Selain pajak implisit, di dalam perbankan juga terdapat pajak eksplisit. Pajak 

eksplisit dalam hal ini adalah tarif pajak efektif atau effective tax rate. Menurut 

Richardson & Lanis (2007) tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak yang 

dibayarkan dengan laba sebelum pajak (pretax income). Pajak yang dibayarkan dalam 

perbankan adalah pajak penghasilan kepada karyawan Pasal 21, badan pasal 25/29 dan 

pasal 4 ayat 2.  

Profitabilitas menurut Charles H. Gibson (2011) adalah kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba dan merupakan indikator dari keberhasilan operasioanl 

perusahaan. Hubungan antara pajak implisit terhadap profitabilitas adalah berbanding 

terbalik apabila adanya penurunan mengenai ketetapan reserve requirements maka 

profitabilitas akan meningkat. Hal itu disebabkan oleh penurunan total aktiva karena 

berkurangnya jumlah reserve requirements tersebut. Sedangkan hubungan pajak 

eksplisit terhadap profitabilitas berbanding lurus apabila bank mengalami peningkatan 

profitabilitas maka pajak eksplisitnya pun meningkat. Menurut penelitian Demirgüç-
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Kunt  dan Huizinga (2001) bahwa perbedaan pada profitabilitas bank mencerminkan 

berbagai determinan: karakteristik bank, kondisi makroekonomi, pajak implisit dan 

pajak eksplisit bank. Hasilnya menunjukkan bahwa reserve requirements menurunkan 

profitabilitas bank sedangkan jika pajak eksplisit meningkat maka profitabilitas juga 

akan meningkat. Hasil penelitian Bashir (2003) sama dengan Demirgüç-Kunt dan 

Huizinga (2001) bahwa reserve requirements tidak menghasilkan pendapatan ke bank 

dan juga mengurangi jumlah dana deposito yang disimpan. 

Selain pajak implisit dan pajak eksplisit, struktur kepemilikan juga mempunyai 

dampak terhadap profitabilitas perbankan. Seperti dalam penelitian Bashir (2003) 

bahwa kepemilikan asing memberikan kontribusi secara signifikan terhadap 

profitabilitas bank Islam. Kontribusi dari kepemilikan asing yaitu dengan adanya 

kemajuan teknologi dan cara untuk memelihara modal bank tersebut. Penelitian 

Demirgüç-Kunt dan Huizinga (2001) bahwa perlakuan pajak terhadap kepemilikan 

asing dan kepemilikan domestik berbeda. Dalam penelitiannya bahwa beberapa bank 

asing di negara berkembang membayar pajak lebih rendah. 

Berdasarkan  hasil penelitian Demirgüç-Kunt dan Huizinga (1998&2001), 

penelitian kali ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel pajak implisit, variabel 

pajak eksplisit, struktur kepemilikan pada profitabilitas perbankan di ASEAN-5. 

Perbedaan-perbedaan kondisi ekonomi dan moneter di kawasan ASEAN-5 akan 

mempengaruhi kinerja perbankan. Fokus pemilihan perbankan sebagai objek penelitian 

karena bank merupakan lembaga perantara mempunyai peran yang cukup dominan 

dalam menggerakkan sektor riil. Sebagai lembaga keuangan, bank harus menjaga 

kinerja perbankan agar dapat beroperasi secara optimal. 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Agensi 

Hubungan keagenan pada perbankan sangat kompleks, tidak seperti pada 

perusahaan non bank. Pada perbankan melibatkan hubungan pemegang saham dengan 

manajemen (agen), hubungan bank dengan regulator (bank sentral). Jensen & Meckling 

(1976)  menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi bahwa perusahaan 

merupakan kumpulan kontrak antara pemilik sumber daya ekonomis dan manajer yang 
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mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Hubungan keagenan 

adalah sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang mempekerjakan orang lain 

untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan untuk mengambil keputusan 

agen tersebut.  

Taswan (2010) di dalam perbankan, manajer lebih cenderung memaksimisasi 

utility daripada profit karena adanya regulator. Regulator sebagai pihak eksternal 

manajemen bank ikut mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen bank. Oleh 

karena itu, pemegang saham dan manajer pun akan memperhatikan kepatuhan regulasi, 

selain memiliki kepentingan-kepentingan bisnis dalam mengendalikan bank. Salah satu 

contoh di Indonesia, regulatornya adalah Bank Indonesia dimana pengaturan dan 

pengawasan bank diarahkan untuk  mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia 

sehingga bank-bank tersebut dapat menjaga kestabilan moneter. 

2.2 Pajak Implisit 

Reserve requirements menjembatani antara tingkat suku bunga pinjaman dan 

kredit dan juga bertindak sebagai pajak implisit di dalam intermediasi keuangan. Hal 

tersebut berkembang karena reserve requirements memungkinkan hanya sebagian kecil 

dari deposito yang harus dicadangkan. Oleh karena itu, suku bunga pinjaman harus 

melebih suku bunga deposito untuk menutupi total bunga deposito yang jatuh tempo. 

Contohnya, deposito yang dapat dipinjamkan 80% dan 20% merupakan bentuk asset 

yang ditetapkan oleh bank sentral sebagai reserve requirements, diasumsikan tidak 

dikenakan bunga. Akibatnya, suku bunga deposito hanya dapat 80% dari suku bunga 

pinjaman. Dengan demikian, reserve requirements memiliki hubungan proporsional 

konstan antara suku bunga deposito dan kredit (Hanson & Rocha 1986).  Reserve 

requirements memiliki dampak kecil di spread ketika suku bunga deposito rendah. 

Namun, ketika suku bunga deposito menjadi tinggi, reserve requirements  dapat 

meningkatkan biaya dana pinjaman secara subtansial. Disamping itu, ketika defisit 

anggaran lebih besar, pemerintah cenderung mencari sumber pendanaan murah seperti 

kredit bank sentral. Dalam keadaan ini, bank sentral sering meningkatkan reserve 

requirements untuk mendapatkan sumber pendanaan dengan biaya yang lebih rendah 

yang dimobilisasi oleh sistem keuangan. Seperti pajak langsung, reserve requirements 

tergantung pada elastisitas permintaan kredit dan penyediaan deposito, meskipun 
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sumber pendanaannya didapatkan dari biaya murah dan diarahkan ke kredit. Reserve 

requirements mengurangi mobilisasi sumber daya dalam sistem keuangan (Ahmed, 

1987). 

2.3 Pajak Eksplisit 

Pajak ekplisit adalah pajak yang secara langsung dibayarkan kepada otoritas 

perpajakan. Pajak eksplisit dalam penelitian ini menggunakan proksi tarif pajak efektif. 

Tarif pajak efektif sering digunakan oleh para pembuat kebijakan  dan kelompok 

kepentingan sebagai alat untuk membuat kesimpulan mengenai sistem pajak perusahaan 

karena tarif pajak efektif memberikan ringkasan yang mudah tentang pengaruh 

kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak (Richardson & Lanis, 

2007). Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan 

membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif 

secara ringkas menunjukan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan GAAP ETR sebagai tarif pajak efektif karena 

mempengaruhi laba akuntansi. Dyreng et al (2005) GAAP ETR merupakan variabel 

prediksi yang baik dalam jangka panjang karena adanya estimasi-estimasi akuntansi 

yang terkandung didalamnya. Pengukuran beban pajak pada GAAP termasuk pajak riil 

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

akan dibayar atau dikembalikan di masa depan sebagai akibat dari perbedaan waktu 

pembukuan pajak. 

2.4 Struktur Kepemilikan 

2.4.1 Kepemilikan Asing 

Kepemilikan ini tidak bisa dicegah ketiga negara sepakat dengan liberaliasi di 

bidang keuangan, termasuk Indonesia yang telah melakukan liberalisasi keuangan sejak 

deregulasi 1983 dan deregulasi 1988. Sejak deregulasi terlihat semakin meningkat 

aktivitas lembaga keuangan asing di Indonesia. Bank swasta asing memang membawa 

manfaat  berupa keunggulan teknologi, pelayanan, dan inovasi produk serta membawa 

peningkatan sumber daya manusia dan keahlian (Taswan, 2010). Hal yang positif 

adalah bank swasta asing dapat memberikan atau membuka akses dana international 
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serta selalu menjaga reputasinya. Dengan demikian pemegang saham atau kepemilikan 

asing lebih hati-hati dan lebih kuat dalam mengendalikan bank 

2.4.2 Kepemilikan Pemerintah 

Menurut Taswan (2010) dalam bank milik pemerintah tidak bisa dikendalikan 

secara langsung tapi diwakili oleh birokrat (dalam hal ini Menteri BUMN atau 

Gubernur). Menteri BUMN selaku pejabat negara kemudian menunjuk kepada 

manajemen untuk mengelola Bank BUMN atau di tingkat propinsi, Gubernur menunjuk 

direktur dan Komisaris Bank BUMD atau di Indonesia dikenal Bank BPD. Menteri 

adalah agen, Gubernur adalah agen, direksi adalah agen. Jadi dalam bank milik 

pemerintah terjadi hubungan agen dengan agen atau agen tanpa prinsipal. Dalam teori 

keagenan, ada hubungan antara prinsipal dengan agen. Agen akan diawasi oleh prinsipal 

sehingga agen bekerja untuk mencapai tujuan prinsipal. Dalam hal terjadi agen tanpa 

prinsipal, maka agen sangat besar kemungkinan melakukan moral hazard. Kepemilikan 

bank oleh pemerintah juga dipandang sebagai bentuk kepemilikan yang terdistribusi 

secara menyebar, maka bisa menimbulkan masalah keagenan lebih serius. Pihak agen 

bisa melakukan tindakan yang lebih berisiko daripada agen pada bank swasta.  Dengan 

demikian direksi pada bank pemerintah lebih berpeluang untuk melakukan pengambilan 

risiko yang eksesif atas beban pemerintah dan deposan 

2.5 Kajian Literatur dan Pembentukan Hipotesis 

1. Pajak implisit terhadap profitabilitas perbankan ASEAN-5 

Pajak implisit dalam penelitian ini merupakan giro wajib minimum (GWM) 

yang dicadangkan bank-bank pada bank sentral. Menurut Bashir (2003) bahwa 

reserve requirements tidak menghasilkan pendapatan ke bank dan juga 

mengurangi jumlah dana deposito yang disimpan. Dalam penelitian Demirgüç-

Kunt  dan Huizinga (1998), reserve requirements merupakan pajak implisit pada 

bank. Hasil dari penelitiannya bahwa reserve memiliki dampak yang jelas pada 

margin dan profitabilitas di negara berkembang daripada di negara maju. Hasil 

terakhir ini mungkin hanya mencerminkan opportunity cost yang relatif tinggi 

dalam menahan reserve di negara-negara yang lebih miskin dan lebih berinflasi. 
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Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa pencadangan dapat menekan laba 

bank daripada pajak penghasilan badan.  

Ho1: Pajak implisit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan 

di ASEAN-5 

Ha1:: Pajak implisit berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan di 

ASEAN-5 

2. Pajak eksplisit terhadap profitabilitas perbankan ASEAN-5 

Penelitian Demirgüç-Kunt  dan Huizinga (1998) bahwa pajak ekplisit pada 

bank dibayarkan dengan menggunakan variabel tarif pajak, yang diukur dengan 

menggunakan GAAP ETR. Variabel tersebut memiliki dampak yang positif 

pada margin bunga dan profitabilitas. Variabel persentase pajak diinteraksikan 

dengan GDP per kapita dan hasilnya negatif pada kedua regresi. Jadi hasilnya 

menyarankan bahwa margin bunga dan profitabilitas meningkat dekat variabel 

presentase pajak tetapi kurang begitu berdampak pada negara-negara yang 

kaya.  

Ho2: Pajak eksplisit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan 

di ASEAN-5 

Ha2: Pajak eksplisit berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan di 

ASEAN-5 

 

3. Struktur kepemilikan terhadap profitabilitas perbankan ASEAN-5 

Menurut Bashir (2003) kepemilikan asing memiliki kontribusi secara signifikan 

terhadap profitabilitas bank Islam. Khususnya, modal asing memberikan 

motivasi dalam operasional perbankan dan kepemilikan asing memiliki dampak 

baik seperti dalam memelihara modal dan kemajuan teknologi. Penelitian 

Demirgüç-Kunt dan Huizinga (2001) bahwa hubungan antara profitabilitas dan 

pajak penghasilan badan dibedakan untuk bank domestik dan bank luar negeri, 

keuntungan yang dilaporkan dalam bank luar negeri yang diekspetasikan akan 

meningkat relatif kecil dengan tarif pajak untuk beberapa alasan. Bank asing 

mempunyai profitabilitas tinggi tetapi memiliki tarif pajak yang rendah yang 

dialihkan pembayaran pajaknya kepada nasabahnya. 
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Ho3: Struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

perbankan di ASEAN-5 

Ha3 : Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan 

di ASEAN-5 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank-bank 

ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand). Pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu, 

kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan-perusahaan perbankan go public yang tercatat di masing-masing 

bursa efek di ASEAN-5 yaitu Bursa Efek Indonesia (Indonesia), Bursa 

Malaysia (Malaysia), Philippine Stock Exchange (Filipina), Singapore 

Exchange (Singapura), dan Stock Exchange of Thailand (Thailand). 

2. Perbankan yang secara konsisten menerbitkan annual report setiap tahunnya 

untuk tahun 2007-2012 pada website bursa tiap negara dan website bank 

yang terkait. 

3.2 Analisis Model Regresi Data Panel 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

ROA =  α + β1 RRi,t + β2 GETRi,t + β3 OWNi,t + β4 RR*OWN + β5 

ETR*OWN + β6 SIZE + β7 GDP + β8 MCap + β9 Crisis + e i,t 

Dimana: 

ROA   : 
                    

            
; 

RR   :
        

                            
; 

GETR : 
        

                           
; 

OWN   : Struktur kepemilikan (dummy); 

SIZE   :                 
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GDP   : 
            

                                         
 

MCap   :                    

CRISIS  : Tahun krisis (dummy)  

α : konstanta; 

β1.. β4 : koefisien regresi; 

e  : error term. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses 

hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan statistik deskriptif, pemilihan model data panel, dan pengujian 

hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan metode regresi berganda data panel untuk 

mengukur dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel 

dependen dan independen (Ghozali, 2013). Data-data sekunder yang terkait dengan 

variabel penelitian dikumpulkan, selanjutnya kumpulan data tersebut diolah 

menggunakan software Eviews versi 7.1. 

3.3.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data 

penelitian dan untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada setiap hipotesis. Statistik 

deskriptif yang digunakan adalah rata-rata (mean), maksimum, minimum, median, dan 

standar deviasi. 

3.3.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas sering digunakan dalam beberapa penelitian untuk menguji 

apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi memiliki distribusi 

normal atau tidak. Umumnya model regresi yang baik adalah model yang memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah data 

terdistrbusi normal atau tidak dapat dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan 

histogram dan uji Jarque Bera. 

3.3.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 
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Kombinasi antara data cross section dengan time series disebut data panel. 

Regresi dengan menggunakan data panel disebut dengan model regresi data panel. Ada 

tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data 

panel yaitu Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect (Winarno, 2011). 

3.3.4 Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

berganda, sebelumnya dilakukan clean up data dengan pemenuhan asumsi klasik untuk 

memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien 

regresinya efisien (Gujarati, 2003). Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan 

3 pengujian yaitu uji multikoloniearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.  

3.3.5 Pengujian Hipotesis 

  Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Uji t juga digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-

rata dua kelompok (Ghozali, 2013). 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini memiliki 36 sampel perusahan perbankan dengan periode penelitian 6 

tahun (2007-2012) yang merupakan hasil dari pemilihan sampel dengan metode 

purposive sampling atas populasi penelitian sehingga jumlah observasi penelitian 217 

observasi dan adanya outliers 19 observasi, hasil akhir jumlah observasi penelitian 

adalah 197. 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

S

u

m

b

e

 ROA RR GETR OWN SIZE MCAP GDP CRISIS 

 Mean  0.017086  3.365735  0.234924  0.299492  9.974538  8.095465  7.328553  0.492386 

 Median  0.016000  2.550083  0.249610  0.000000  10.05623  8.131035  6.038967  0.000000 

 Maximum  0.034600  12.18933  0.579167  1.000000  12.40858  10.21125  12.63711  1.000000 

 Minimum  0.003700  0.230964  0.011308  0.000000  7.328864  5.233430  5.091272  0.000000 

 Std. Dev.  0.005862  2.465936  0.084637  0.459203  1.174932  1.260510  2.692870  0.501216 

 Observations  197  197  197  197  197  197  197  197 



PAJAK IMPLISIT, PAJAK EKSPLISIT…., RISKA APRILIA, Ak-IBS, 2014 Page 11 
 

Sumberr: Output EViews, data olahan penulis 

 

4.2.2 Uji Normalitas 

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Setelah ada Outliers 

 

  Sumber: Output EViews, data olahan penulis 

 Dari gambar dapat dilihat bahwa nilai probabilitas di atas 0.05 sehingga Ho 

diterima, artinya bahwa data terdistribusi normal. 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada model penelitian dilakukan dengan tujuan agar peneliti 

dapat mengetahui apakah model yang digunakan telah memenuhi syarat sebagai model 

yang memilki sifat Best Linier Unbias Estimator (BLUE) atau tidak. Model yang 

bersifat BLUE merupakan model yang terbebas dari multikolinieritas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

4.3.1 Uji Multikolinieritas 

 Berikut merupakan hasil uji multikolinieritas pada model penelitian: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 RR GETR OWN SIZE MCAP GDP CRISIS 

RR 1.000000 -0.111864 0.234481 -0.403463 -0.421796 -0.306315 -0.018189 

GETR -0.111864 1.000000 0.279132 0.038032 -0.028675 -0.032952 0.239575 

OWN 0.234481 0.279132 1.000000 -0.353527 -0.283038 -0.301418 -0.045460 

SIZE -0.403463 0.038032 -0.353527 1.000000 0.900675 0.653703 -0.115172 

0

4

8

12

16

20

24

-0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010

Series: Standardized Residuals
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Observations 197

Mean      -0.000199

Median  -0.000617

Maximum  0.013504

Minimum -0.011527

Std. Dev.   0.004406

Skewness   0.410023

Kurtosis   3.230801

Jarque-Bera  5.957158

Probability  0.050865
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MCAP -0.421796 -0.028675 -0.283038 0.900675 1.000000 0.598099 -0.209367 

GDP -0.306315 -0.032952 -0.301418 0.653703 0.598099 1.000000 -0.069560 

CRISIS -0.018189 0.239575 -0.045460 -0.115172 -0.209367 -0.069560 1.000000 

Sumber: Output Eviews, data olahan penulis 

 Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak 

adanya indikasi multikolinieritas antar variabel. Hasil ini ditunjukkan dengan tidak 

adanya koefisien korelasi antara variabel yang melebihi 0.90. 

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji White.Berikut hasil 

uji heteroskedastisitas pada model penelitian: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.546242     Prob. F(63,110) 0.0229 

Obs*R-squared 81.72045     Prob. Chi-Square(63) 0.0565 

Scaled explained SS 109.9701     Prob. Chi-Square(63) 0.0002 
     
      Sumber: Data diolah Eviews 7.1 

Berdasarkan uji heteroskedastisitas model penelitian pada tabel 4.4 diperoleh 

nilai Obs*R-Squared sebesar 81.72045 dan nilai probabilitas chi squares sebesar 

0.0565; dimana lebih besar dari α = 5% maka dapat disimpulkan bahwa untuk model 

penelitian ini tidak ada masalah heteroskedastisitas. 

4.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi untuk mengetahui hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Pemeriksaan autokorelasi dilakukan 

dengan uji Durbin-Watson. Pada uji Durbin-Watson, jika nilai d berada di antara 1,54 

dan 2,46 maka tidak ada autokorelasi. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Uji Hasil Pengujian Treatment “ar(1)” 
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Durbin-Watson 1.238260 1.975982 

Sumber: Data diolah Eviews 7.1 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh tabel 4.7, model penelitian sudah tidak 

mengandung masalah autokorelasi karena setelah dilakukan treatment “ar(1)” nilai 

Durbin-Watson diantara 1,54 dan 2,46 yaitu sebesar 1.975982. 

4.4 Penentuan Model Regresi Data Panel 

4.4.1 Pemilihan model Common Effect atau Random Effect 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Chow dan Uji Hausman 

Uji  

Chow - 

Hausman 0,0007 

Sumber: Output EViews, data olahan penulis 

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada saat uji Chow model tidak menunjukkan 

hasil dan tidak dapat dilanjutkan.  Hal ini diduga karena adanya dummy yaitu pada 

variabel OWN dan Crisis sebagai variabel independen sehingga penulis tidak dapat 

menggunakan fixed effect. Langkah selanjutnya untuk memilih model data panel yang 

tepat antara Common Effect dan Random Effect digunakan uji Lagrange-Multiplier (L-

M). Jika Nilai LM hitung berada dibawah nilai Chi-square pada tabel, maka model yang 

paling tepat digunakan adalah regresi linier model Common Effect. Sebaliknya, jika 

nilai LM hitung berada diatas nilai Chi-Square tabel, maka regresi linier harus 

menggunakan model Random Effect. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Lagrange-Multiplier (L-M) 

Uji  

LM Tabel 50.988 

LM Hitung 72.849 

                                      Sumber: Output Eviews, diolah penulis 
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 Dari tabel 4.7 diatas menyatakan bahwa model penelitian tersebut menggunakan 

regresi Random Effect. Hal ini ditunjukkan dari nilai LM hitung lebih besar dari LM 

tabel. 

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

Berikut adalah tabel analisis pengujian hipotesis: 

Tabel 4.8 

Hasil Regresi Penelitian
A 

Variabel Independen Prediksi Koefisien T-Statistic Prob. 

RR - 0.000147 1.113752 0.2670 

GETR + -0.021152 -5.237311 0.000*** 

OWN + 0.003361 1.203329 0.2306 

RR*OWN + -0.000202 -0.861129 0.3904 

GETR*OWN - -0.006065 -0.636947 0.5251 

SIZE + -0.002847 -3.250448 0.0014*** 

MCAP + 0.002257 3.549594 0.0005*** 

GDP + -0.000591 -2.115368 0.0359** 

CRISIS _ -0.001011 -1.825038 0.0698 

ADJ R2 0.662132 

F-STATIC 34.9034 

No. of Obs 197 

A 
Analisis regresi menggunakan random effect dengan menggunakan 36 bank 

ASEAN-5 periode 2007-2012. Variabel dependennya ROA, dan variabel 

independen (RR,GETR, OWN) serta variabel kontrol (SIZE, MCAP, GDP, 

CRISIS).  

*, **, dan *** menunjukkan tingkat signifikansi 10, 5, dan 1 masing-masing persen. 

Sumber: Output Eviews, data olahan penulis 

 

4.5.1 Pajak Implisit pada Profitabilitas Perbankan ASEAN-5 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.8, variabel pajak implisit (RR) memiliki t-

statistik 1.113752 dengan koefisien regresi 0.000147 serta tingkat signifikansi 0.2670 

(lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05) yang berarti Ho1 diterima. Hasil tersebut 

menandakan bahwa pajak implisit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA. 

4.5.2 Pajak Eksplisit pada Profitabilitas Perbankan ASEAN-5 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.8, variabel pajak eksplisit (GETR) memiliki 

t-statistik -5.237311 dengan koefisien regresi sebesar -0.021152 serta tingkat 

signifikansi 0.0000 (lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05) yang berarti Ha2 diterima. 
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Hasil ini menunjukkan bahwa pajak eksplisit memiliki pengaruh signifikan dan negatif 

terhadap ROA. 

4.5.3 Struktur Kepemilikan pada Profitabilitas Perbankan ASEAN-5 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.8, variabel struktur kepemilikan (OWN) 

memiliki t-statistik 1.203329 dengan koefisien regresi sebesar 0.003361 serta tingkat 

signifikansi 0.2306 (lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05) yang berarti Ho3 diterima. 

Hasil ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan (OWN) tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap ROA.  

4.6 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan penelitian tersebut, manajemen bank-bank Indonesia, Malaysia, 

Singapura, Filipina, dan Thailand perlu untuk mengevaluasi pajak bank sebagai bagian 

dari kebijakan pajak secara keseluruhan serta sebagai pengetahuan baru mengenai pajak 

implisit pada perbankan yaitu reserve requirements. Reserve requirements lebih dikenal 

sebagai alat moneter di dalam sistem perbankan padahal reserve requirements juga 

bertindak sebagai pajak implisit yang tidak memberikan bunga dan return  pada 

perbankan tetapi untuk menjaga likuiditas perbankan tersebut pada bank sentral.  

Sedangkan untuk pajak eksplisit dalam perbankan harus diperhatikan untuk 

meningkatkan profitabilitas perbankan tersebut. Struktur kepemilikan asing tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas sehingga bank yang mempunyai struktur 

kepemilikan asing mempunyai peran yang sama dengan bank yang mempunyai struktur 

kepemilikan domestik.  

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pajak 

implisit, pajak ekplisit, dan struktur kepemilikan terhadap profitabilitas perbankan. 

Sampel yang diambil terdiri dari bank-bank yang terdaftar di bursa efek tiap negara 

ASEAN-5 yaitu Bursa Efek Indonesia (Indonesia), Bursa Malaysia (Malaysia), 

Philippine Stock Exchange (Filipina), Singapore Exchange (Singapura), dan Stock 

Exchange of Thailand (Thailand) pada periode 2007-2012. Berdasarkan hasil 
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pengujian empiris, disimpulkan bahwa pajak implisit yang diukur dengan 

menggunakan Reserve Requirement (RR) tidak berpengaruh signifikan pada 

profitabilitas (ROA) pada perbankan ASEAN-5. 

Pajak eksplisit yang diukur dengan tarif pajak efektif (GETR) berpengaruh 

signifikan pada profitabilitas (ROA) pada perbankan ASEAN-5. Struktur 

kepemilikan (OWN) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA) perbankan ASEAN-5. 

5.2 Saran 

Bagi manajemen perbankan yaitu tetap mempertahankan reserve requirement sesuai 

dengan kebijakan yang sudah berlaku di bank sentral masing-masing negara ASEAN-5 

(Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand) sehingga bank-bank tersebut 

tidak mengalami kesulitan likuiditas. Perbankan ASEAN-5 harus memperhatikan aspek 

pajak karena salah satu aspek pajak seperti tarif pajak efektif dapat menpengaruhi 

profitabilitas perbankan, kemudian meningkatkan kinerja struktur kepemilikan 

perbankan agar dapat meningkatkan profitabilitas perbankan di bank-bank ASEAN-5 

(Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand). 

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan pengujian simultan terhadap 

penelitian ini, untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen benar-

benar terdapat hubungan linear. Penelitian selanjutnya  dapat menambahkan beberapa 

variabel kontrol seperti inflasi, struktur modal (leverage) dan interaksi-interaksi antar 

variabel yang lebih bervariasi seperti RR dengan GDP dan GETR dengan GDP. 
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