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ABSTRACT 

 The aim of the research is to analyze tax avoidance behavior to cost of debt and firm 

value. The research used the sample manufacturing firms in Indonesia Stock Exchange for 

period 2010-2012. Panel data analysis is used in this research 

The result that show: (1) tax avoidance had negative and not significant influence to cost 

of debt; (2) tax avoidance had a positive influence to firm value 

 

Keywords: Tax Avoidance , Cost Of Debt, firm value, Size, leverage 

 

1. Pendahulaun 

1.1 Latar Belakang 

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang penting. Pentingnya pajak 

terbukti dalam target penerimaan negara yan tercantum dalam RAPBN yang ditentukan setiap 

tahunnya. Dalam RAPBN terdapat target penerimaan khususnya penerimaan yang berasal dari 

pajak. Pemerintah Indonesia selalu menaikan target penerimaan dari sektor perpajakan dari 

tahun ke tahun, dan pajak merupakan salah satu komponen yang digunakan oleh pemertintah 

untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Namun sebaliknya bagi 

perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Jika 

keuntungan yang diperoleh perusahaan besar secara otomatis pajak penghasilan yang 

dibayarkan ke kas negara juga besar. Setiap perusahaan tentunya telah memperhitungkan 

dengan cermat semua pengeluaran dan penerimaannya agar aliran kas perusahaan tidak 

terganggu. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka 

pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola secara baik.  

Usaha pengurangan (penghematan) beban pajak dapat dilakukan antara lain dengan 

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

(lumbabantoruan 1997 dalam Mangunsong 2002). Upaya penghematan pajak secara 

eufimisme sering disebut perencanaan pajak (tax planning). Tax evasion adalah usaha 
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penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti 

memberikan data keuangan palsu atau menyembunyikan data. Cara ini sering disebut 

penggelapan pajak atau penyelundupan pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan 

serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Mangoting 1999).  

Rohatgi (2002) dalam Ning (2010) menyebutkan bahwa di banyak negara penghindaran 

pajak dibedakan atas penghindaran pajak yang diperbolehkan (acceptable tax avoidance/tax 

planning/ tax mitigation) dan yang tidak diperbolehkan (unacceptable tax avoidance). Artinya, 

penghidaran pajak dapat saja illegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan 

penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik (bonafide business purpose).  

Graham dan Tucker (2006), dan Lim (2011) menunjukkan bahwa upaya meminimalkan 

pajak seperti tax shelters dan tax avoidance adalah pengganti dari penggunaan utang. 

Perusahaan yang melakukan tax avoidance akan mengurangi penggunaan utang, sehingga 

akan meningkatkan financial slack, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, meningkatkan 

kualitas kredit, dampaknya akan mengurangi biaya utang. Hal tersebut menandakan trade-off 

theory bahwa tax avoidance akan mengurangi cost of debt.   

Nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar dividen. 

Besarnya dividen ini dapat mempengaruhi harga saham. Apabila dividen yang dibayar tinggi, 

maka harga saham cenderung tinggi sehingga nilai perusahaan juga tinggi. Sebaliknya bila jika 

dividen yang dibayarkan kecil maka harga saham perusahaan tersebut juga rendah. 

Kemampuan membayar dividen erat hubungannya dengan kemampuan perusahaan 

memperoleh laba. Jika perusahaan memperoleh laba yang besar, maka kemampuan 

membayar dividen juga besar. Oleh karena itu, dengan dividen yang besar akan meningkatkan 

nilai perusahaan ( Matono dan Agus, 2005 dalam rika 2010). Dengan melakukan tindakan tax 

avoidance yang dilakukan manajemen akan mengurangi beban yang dikeluarkan sehingga 

pembagian deviden akan lebih besar, dan lebih disukai oleh pemegang saham.  

Penelitian ini merupakan kombinasi dari dua penelitian yaitu penelitian Masri dan 

Martani (2012) serta penelitian Chasbiandani dan Martani (2012). Penulis lebih memilih 

mengambil tax avoidance daripada tax evansion karena penulis ingin tahu seberapa besar 

pengaruh dari penghindaran pajak yang dianggap legal oleh pemerintah yang dilakukan wajib 

pajak terhadap cost of debt dan nilai perusahaann. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada sampel yang penulis ambil lebih fokus kepada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Tahun observasi yang diambil tahun 

2010-2012. Penelitian ini memiliki dua dependen yaitu cost of debt dan nilai perusahaan. Dari 
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uraian-uraian diatas penelitian memilih judul “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of 

Debt dan Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Go Publicdi 

Indonesia periode 2010-2012)”. 

1.2  Identifikasi Masalah  

1.2.1 Pembatasan Masalah 

Adapun penelitian ini dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2010-2012   

1.2.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah tax avoidance berpengaruh terhadap cost of debt? 

2. Apakah tax avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

1.3       Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ini dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk membuktikan dan menganalisa pengaruh tax avoidance terhadap 

cost of debt. 

2. Untuk membuktikan dan menganalisa pengaruh tax avoidance terhadap 

nilai perushaan. 

 

2.LANDASAN TEORI 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Agensi 

Teori agensi menurut Godfrey (2010) adalah sebuah teori yang dikembangkan 

untuk menjelaskan dan memprediksi kegiatan dari agen (manajer) dan prinsipal 

(pemegang saham). Teori ini mengasumsikan bahwa baik agen dan prinsipal 

merupakan pihak yang memaksimalkan utilitasnya dimana masing-masing pihak 

memiliki perbedaan kepentingan. Dalam manajemen keuangan, tujuan utama 

perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Untuk itu, 

manajemen yang diangkat oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan 

pemegang saham. Namun dalam kenyataanya, sering terjadi agency problem antara 

manajemen dan pemegang saham yang disebabkan perbedaan kepentingan antara 

manajemen dan pemegang saham.  
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Agen diberi wewenang oleh pemilik untuk mengelola perusahaan, maka agen 

lebih banyak mengetahui informasi dari pada pemilik. Namun, seringkali agen tidak 

mengungkapkan seluruh informasi yang ia miliki kepada pemilik, maka terjadi asimetri 

informasi. Karena hal tersebut, dapat memudahkan dalam melakukan tindakan yang 

merugikan salah satu pihak, salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah 

memanipulasi laporan keuangan.  

2.1.2 Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2007 pasal 1, 

pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang 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. 

Dalam buku Siti Resmi (2008) Fungsi utama pajak ada dua yaitu fungsi budgeter 

(Sumber Keuangan Negara) dan Regulerend (mengatur). Budgeter artinya pajak 

merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran 

baik rutin maupun pembangunan. Sementara fugsi sebagai Regulerend  artinya pajak 

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang 

sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. 

2.1.3 Manajemen pajak 

Pajak merupakan penerimaan bagi Negara, namun bagi perusahaan pajak 

adalah biaya yang mengurangi laba. Oleh karena itu perushaan berusha untuk 

meminimalkan biaya untuk mengoptimalkan laba perushaan. 

Perusahaan dapat memperkecil biaya pajak dengan melakukan menajemen 

pajak. Menurut Lumbantoruan (1996) dalam suandy (2003), manajemen pajak adalah 

sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar 

dapa ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. 

Tujuan dari manajemen pajak adalah menerapkan peraturan pajak secara benar dan 

usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.  

2.1.4 Tax Planning  

Secara umum perencanaan pajak (tax planning) didefinisikan sebagai proses 

mengorganisasi usaha wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada 

dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Mangoting., 1999). Zain (2003) mengungkapkan 

bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan 
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konsekuensi potensi pajaknya, yang tekananya kepada pengendalian setiap transaksi 

yang ada konsekuensi pajaknya. 

2.1.5 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)  

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran yang kecil sehingga laba yang 

didapat lebih besar. Oleh karena itu tidak sedikit wajib pajak yang bersifat legal disebut 

tax avoidance, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah 

penyelundupan pajak (tax evasion).  

Dryeng dan Hanlon (2008) menyatakan bahwa tax avoidance dan nilai 

perusahaan bersifat positif. Investor mersepon tidakan tax avoidance semakin rendah 

pajak yang dibayarkan maka semakin tinggi nilai perusahaannya. 

2.1.6 Pengukuran Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Banyak cara dalam pengukuran tax avoidance. Menurul Hanlon dan Heitzman 

(2010), terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur tax avoidance 

yang umumnya digunakan, berikut cara pengukuran tax avoidance : 

1. GAAP ETR  =  

2. Current ETR  =  

3. Cash ETR   =  

4. Long run cash ETR =  

5. ETR Differential  = statutory ETR-GAAP ETR 

6. DTAX   = ETR differential  pre tax income=a+bx control+e 

7. Temporary BTD  = deffered tax expense/U.S.STR 

8. Tax shelter activity = indicator variabel for firms accused of engaging in a tax     

shalter 

9. Marginal tax rate  = simulated marginal tax rate 

10. Total BTD   = pre-tax book income – (( U.S. CTE+Fgn  

CTE)/U.S. STR)-( )) 

11. Abnormal total BTD = Residual from BTD/  

12. Unrecognized tax benefits = Disclosed amount post-FIN48 

2.1.7 Biaya Hutang (cost of debt) 

Menurut Hasley dalam Prasetyo (2007), bunga pinjaman adalah kompensasi 

atas penggunaan uang. Bunga merupakan kelebihan kas yang dibayar atau ditagih atas 

sejumlah uang (pokok) yang dipinjam atau dipinjamkan. Bunga ditentukan oleh berbagai 
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faktor, dan faktor yan terpenting adalah resiko kredit dari pinjaman. Beban bunga 

ditentukan oleh tingkat bunga, pokok pinjaman dan jangka waktu. 

Menurut PSAK 26, biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus 

ditanggung oleh suatu perushaan sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya 

pinjaman harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya pinjaman tersebut 

dan apabila suatu dana berasal dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan 

untuk perolehan aktiva tertentu, maka jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi 

ditentukan dengan mengalihkan tingkat kapitalisasi terhadap pengeluaran yang terjadi 

untuk memperoleh aktiva tertentu. 

2.1.8 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi 

akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Gapensi,1996), Semakin 

tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi 

menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukan 

kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan 

perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan 

dari keputusan investasi, pendanaan (financing), dan manajemen asset.  

Pemegang saham, sebagai pengawas menyetujui tindakan tax avoidance yang 

dilakukan oleh manajemen ketika keuntungan atau benefit yang akan diterima atas 

imbal jasa aktivitas tersebut masih lebih tinggi dibanding dengan biaya yang 

dikeluarkan. Selain itu, pajak juga menjadi salah satu faktor yang memotivasi dan 

menentukan dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

2.1.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan 

Indikator- indikator yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya 

adalah:  

1. PER (Price Earning Ratio)  

PER yaitu rasio yang mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham 

perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh para pemegang saham. 

Mohammad Usman, (2001) dalam Malla Bahagia, (2008). Rumus yang digunakan 

adalah :  

=   

2. PBV (Price Book Value).  

Pengaruh Tax..., Nurul Fauziah, Ak.-IBS, 2013



7 
 

Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan 

organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh yang 

diproksikan dengan : 

Price book Value =  

2.1.10 Penelitian Terdahulu 

Graham dan Tucker (2006) menunjukkan bahwa kegiatan pajak yang disukai 

seperti tax shelters dan tax avoidance adalah pengganti dari penggunaan utang. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan utang lebih kecil ketika mereka 

terlibat dalam perencanaan pajak. 

Ross (2005) menyatakan tax avoidance dapat mengurangi biaya kebangkrutan 

yang diharapkan, mengkatkan kualitas kredit, resiko default rendah sehingga dapat 

mengurangi cost of febt. Maka disaat perusahaan akan memilih melakukan tax 

avoidance akan perusahaan akan mengguanakan utang lebih kecil. 

Desai dan Dharmapala. (2009), melakukan pengujian cross sectional, kepemilikan 

insitiusional mempengaruhi hubungan tax avoidance dengan nilai perusahaan, dimana 

pada perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih kuat, tax avoidance 

mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh shareholder 

dalam tax avoidance perusahaan tergantung pada kemampuan shareholder untuk 

mengontrol manager. 

Chasbiandani dan Martani (2012) melakukan penelitian short run dan long run 

terhadap nilai perusahaan hasil penelitian menyatakan bahwa Long run tax avoidance 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan short run tax avoidance tidak 

secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan 

semakin rendah ETR jangka panjang yang dibayarkan oleh perusahaan, nilai 

perusahaan akan semakin tinggi. 

2.2 Hipotesis Penelitian 

Atas dasar penelitian teori di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan untuk 

menjawab rumusan masalah  

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho1  : Tidak terdapat pengaruh negatif tax avoidance terhadap cost of debt.  

Ha1 : Terdapat pengaruh negatif tax avoidance terhadap cost of debt. 

Ho2 : Tidak terdapat pengaruh positif tax avoidance terhadap nilai perusahaan. 

Ha2 : Terdapat pengaruh positif tax avoidance terhadap nilai perushaan. 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi. Purposive sampling merupakan salah satu 

teknik pengambilan sampel dalam non probability sampling. Teknik pengambilan sampel 

ini tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Purposive sampling sendiri merupakan 

teknik pengambilan sampel dengan suatu pertimbangan atau kriteria tertentu sesuai 

dengan karakteristik penelitian yang ditentukan oleh penulis (Sekaran dan Bougie, 

2010). Kreteria yang dimaksud yaitu sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur yang melaporkan Laporan Keuangan 

tahunan kepada PT. BEI secara berturut-turut pada periode waktu tahun 

2010-2012 

2. Perushaan manufaktur yang memiliki akhir tahun periode 

akuntansi pada tanggal 31 Desember  

3. Perushaan manufaktur yang dalam melaporkan laporan 

keuangannya menggunakan mata uang Rupiah. 

3.2 Jenis dan Sumber data 

Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa informasi yang 

terkandung pada laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa 

Efek Indonesia, yaitu http://www.idx.co.id. 

3.3 Operasional Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen (Terikat) 

1. Biaya Hutang (cost of debt) 

Cost of Debt =  

2. Nilai Perusahaan 

Adjusted Torbins Q =  

Dimana : 

Tobins Q = Nilai Perushaan 

MVE  =  Nilai Ekuitas Pasar (market value of Equity) 

D  = Nilai buku dari total hutang 

BVE = Nilai buku dari equitas (book value of equity) 

3.3.2 Variabel Independen (Bebas) 
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Cash ETR   =  

 

3.4 Model Penelitian 

Hipotesis 1 menguji hipotesis pengaruh tax avoidance terhadap cost of debt 

menggunakan model dari penelitian lim (2011) dalam masri dan martini (2012) 

 

Keterangan : 

TA  : tax avoidance 

Size  : logaritma dari total assets  

Leverage : total pinjaman jangka pendek dan jangka panjang 

berdasarkan total asset 

 

Hipotesis 2 menguji hipotesis pengaruh tax avoidance terhadap nilai perushaan 

dari penelitian dyreng et.al (2008) Chasbiandani dan Martani (2012) 

 

Keterangan : 

Torbins’Q : nilai perushaan yang diukur dengan adjusted torbinsQ 

TA  : tax aoidance 

Size   : diperoleh dari market Kapitalisasi perusahaan, yaitu 

jumlah saham yang beredar pada akhir tahun dikali dengan harga saham dakhir 

tahun 

Leverage : ratio utang perusahaan dibagi total asset. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

  3.5.1 Teknik Pengolahan Data 

Dalam mengolah data untuk melakukan operasionalisasi variabel yang akan 

diuji, nilai variabel tersebut di input ke dalam bantuan Microsoft Excel dan kemudian 

diolah dengan program  software EViews  (Econometric Views) versi 7 yang merupakan 

program komputer berbasis Windows yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang berbentuk time series, cross section, maupun data panel. 

  3.5.2 Uji Normalitas 

Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal. 

Menurut Widarjono (2009), uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap 
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variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika residual yang kita dapatkan 

mempunyai distribusi normal. 

3.5.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

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

adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :  

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  

 3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik.  

3.5.5 Uji Multikolonieritas 

Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi di atas 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). 

3.5.6 Uji Heterokedasitas 

Analisa uji asumsi Heteroskedastisitas dapat di identifikasi dengan 

menggunakan berbagai macam metode pengujian, seperti Metode Grafik, Uji Park, Uji 

Glejser, Uji Korelasi Spearman, Uji White dan lain sebagainya (Winarno, 2011).  

3.5.7 Uji Autokolerasi 

Autokorelasi dapat diidentifikasi dengan menggunakan Uji Breush-Godfrey atau 

biasa disebut dengan Lagrange Multiplier dan Uji Durbin Watson. Dalam penelitian kali 

ini, penulis menggunakan uji Durbin Watson untuk mengidentifikasi apakah model 

residual variabel terjadi masalah autokorelasi atau tidak. 

3.5.8 Analisis Regresi Berganda 

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Uji Parsial 

Uji statistik t merupakan uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 

2003), atau dengan kata lain uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara individu/parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen dengan asumsi nilai variabel yang lain adalah konstan. 
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 3.6.2 Uji Simultan (F) 

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha Jika 

probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima 

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R²) pada intinya adalah analisis untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 

2003).  

 

4. Hasil Penelitian  

 4.1 Analisis Hasil Penelitian 

 4.1.1 Deskriptif Statistik 

 4.2.1.1  Model 1 

Berdasarkan hasil tabel yang terdapat dalam lampiran deskriptif di atas 

dengan jumlah sampel yang digunakan dalam pengujian model 1 ini sebanyak 91 

observasi, diketahui bahwa: 

1. Rata-rata cost of debt dari seluruh perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian ini adalah 0.033397 dengan standar deviasi 0.024193. 

Cost of debt tertinggi adalah 0.089549, yaitu pada PT Asahimas Flat Glass 

Tbk tahun 2010. Sedangkan nilai terendah dari cost of debt adalah 

0.000122 yaitu pada PT Unitex Tbk tahun 2011. Pada penelitian ini industri 

manufaktur tahun 20010-2012 memiliki cost of debt lebih kecil. Hal ini 

ditunjukan dengan nilai rata-rata cost of debt yang berada dibawah nilai 

tengah, sehingga cost of debt memiliki bentuk distribusi data yang tidak 

simetri dan cenderung menjulur ke kiri.  

2. Rata-rata tax avoidance dari seluruh perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian ini adalah 0.247911 dengan standar deviasi 0.448445. 

tax avoidance tertinggi adalah 4.330457, yaitu pada PT Alumindo Tbk 

tahun 2012. Sedangkan nilai terendah dari tax avoidance adalah -0.769411 

yaitu pada PT Alam Karya Unggul Tbk tahun 2010. Pada penelitian ini 

industri manufaktur tahun 20010-2012 memiliki penggunganaan tax 

avoidance yang besar. 

3. Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan 

menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan sampel 

penelitian ini menunjukan nilai rata-rata sebesar 9.976160. Nilai total aset 
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terbesar adalah 13.18600 yaitu pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

tahun 2010, sedangkan nilai total aset terkecil adalah 5.186168 yaitu pada 

PT Astra International Tbk tahun 2011. Pada penelitian ini perusahaan 

dalam industri manufaktur tahun 2010-2012 memiliki total aset yang kecil. 

Variabel leverage yang diproksikan dengan menggunakan debt to total 

assets ratio. Sampel penelitian ini menunjukan nilai rata-rata sebesar 

0.485297. Nilai total aset terbesar adalah 2.168988 yaitu pada PT Unitex 

Tbk tahun 2012, sedangkan nilai total aset terkecil adalah 0.074360 yaitu 

pada PT Asahimas Flat Glass Tbk tahun 2012. Pada penelitian ini 

perusahaan dalam industri manufaktur tahun 2010-2012 memiliki total aset 

yang besar. 

4.2.1.2 Model 2 

Berdasarkan hasil tabel deskriptif yang terdapat dalam lampiran, dengan 

jumlah sampel yang digunakan dalam pengujian model 2 ini sebanyak 67 observasi, 

diketahui bahwa: 

1. Rata-rata nilai perusahaan dari seluruh perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian ini adalah 1.384394 dengan standar deviasi 1.927692. 

nilai perusahaan tertinggi adalah 11.03996, yaitu pada PT Alumindo Tbk 

tahun 2010. Sedangkan nilai terendah dari nilai perusahaan adalah -

0.986193 yaitu pada PT Unitex Tbk tahun 2011. Pada penelitian ini industri 

manufaktur tahun 20010-2012 memiliki nilai perusahaan lebih besar. Hal ini 

ditunjukan dengan nilai rata-rata nilai perusahaan yang berada diatas nilai 

tengah, sehingga nilai perusahaan memiliki bentuk distribusi data yang 

tidak simetri dan cenderung menjulur ke kanan. 

2.  Rata-rata tax avoidance dari seluruh perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian ini adalah 0.260326 dengan standar deviasi 0.531141. 

tax avoidance tertinggi adalah 4.330457, yaitu pada PT Alumindo Tbk 

tahun 2012. Sedangkan nilai terendah dari tax avoidance adalah -0.769411 

yaitu pada PT Alam Karya Unggul Tbk tahun 2010. Pada penelitian ini 

industri manufaktur tahun 20010-2012 memiliki penggunganaan tax 

avoidance yang besar. 

3. Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan 

menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan sampel 

penelitian ini menunjukan nilai rata-rata sebesar 9.420073. Nilai total aset 
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terbesar adalah 13.18600 yaitu pada PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

tahun 2010, sedangkan nilai total aset terkecil adalah 5.052529 yaitu pada 

PT Astra International Tbk tahun 2011. Pada penelitian ini perusahaan 

dalam industri manufaktur tahun 2010-2012 memiliki total aset yang besar.  

4. Variabel leverage yang diproksikan dengan menggunakan debt to 

total assets ratio. Sampel penelitian ini menunjukan nilai rata-rata sebesar 

8.671722. Nilai total aset terbesar adalah 548.3042 yaitu pada PT Unitex 

Tbk tahun 2012, sedangkan nilai total aset terkecil adalah 0.074360 yaitu 

pada PT Asahimas Flat Glass Tbk tahun 2012. Pada penelitian ini 

perusahaan dalam industri manufaktur tahun 2010-2012 memiliki total aset 

yang besar. 

 4.2.2 Uji Normalitas 

Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal. 

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini 

digunakan uji Jarque-Bera. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, di 

dapat bahwa residual data terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hasil 

pengujian normalitas bahwa residual data telah terdistribusi normal. 

 4.2.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

 4.2.3.1 Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Berdasarkan uji Chow pada model 1, diperoleh nilai F hitung sebesar 

121,266645 sedangkan F tabel dengan tingkat signifikansi 5% (0,05), maka Ho ditolak 

yang artinya menggunakan model Common Effect tidak lebih baik dibandingkan 

menggunakan metode Fixed Effect. Kemudian probabilitas dari cross section F sebesar 

0,000 (lebih kecil dari 0,05) menunjukkan bahwa Ho ditolak, yang artinya penelitian tidak 

menggunakan model Common Effect. 

Berdasarkan uji Chow pada model 2, diperoleh nilai F hitung sebesar 80,584148 

sedangkan F tabel dengan tingkat signifikansi 5% (0,05), maka Ho ditolak yang artinya 

menggunakan model Common Effect tidak lebih baik dibandingkan menggunakan 

metode Fixed Effect. Kemudian probabilitas dari cross section F sebesar 0,000 (lebih 

kecil dari 0,05) menunjukkan bahwa Ho ditolak, yang artinya penelitian tidak 

menggunakan model Common Effect. 

4.2.3.2 Pemilihan Model Fixed Effect atau Random Effect 

Pada penghitungan yang dilakukan pada uji Hausman test, dapat dilihat bahwa 

nilai probability pada test cross section random effects pada model 1 memperlihatkan 
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angka senilai 0.5685 dan pada model 2 memperlihatkan angka senilai 0.7965. Angka 

tersebut tidak signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 95 % (α = 5%) dengan 

menggunakan distribusi Chi Square. Sehingga keputusan yang dapat diambil pada 

pengujian Hausman test ini yaitu menerima Ho (p-value > 0.05). Maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian regresi data panel ini peneliti menggunakan 

metode Random effect. 

 4.2.4 Ujian Asumsi Klasik 

 4.2.4.1 Uji Multikolineritas 

Dalam penelitian ini, tidak terdapat adanya hubungan antara variabel bebas, 

karena nilai korelasi yang diperoleh tidak ada yang melebihi angka 0.85. Menurut 

Widarjono (2009), data dikatakan terindentifikasi masalah multikolinearitas apabila 

koefisien korelasi antar variabel independen lebih dari atau sama dengan 0.85.  

 4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada model 2 ditemukan bahwa dalam 

model regresi penelitian terdeteksi adanya masalah heterokedastisitas disaat 

menggunakan uji white test. Hal tersebut diputuskan berdasarkan nilai dari nilai 

probabilitas chi squares lebih kecil dari  = 5%, yaitu 0.0131. Dengan di temukan hal 

tersebut, penulis melakukan treatment guna menghilangkan masalah atas uji 

autokorelasi dengan metode Arch test.  

4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada model penelitian dengan 

menggunakan uji LM terbukti bahwa model regresi telah bebas dari masalah 

autokorelasi. Hal ini di sebabkan oleh nilai probabilitas Chi-Squares model 1 senilai 

0.0878 dan model 2 senilai  0.3890 atau lebih besar dari nilai α = 5% maka hal ini juga 

mendukung bahwa dalam model regresi penelitian tidak ada autokorelasi. 

 4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, sesuai 

dengan hasil Uji Hausman, diketahui bahwa penelitian ini menggunakan model Random 

Effect.  

 4.2.5.1 Model 1 

 

Berdasarkan hasil regresi metode Random Effect pada model1, dapat diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut:  
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  0.000667LN_SIZE + 0.009421LVRG 

Adapun persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :  

a. Koefisien konstanta sebesar 0.034883 berarti jika variabel tax 

avoidance dan varaibel kontrol bernilai nol, maka cost of debt perusahaan 

dalam industri manufactur di BEI tahun 2010-2012 akan naik sebesar 0.034883 

satuan.  

b. Koefisien regresi tax avoidance (TA) sebesar  berarti, 

variabel TA berpengaruh secara negative tidak signifikan terhadap cost of debt 

(COD) perusahaan dalam industri manufaktur di BEI tahun 2008-2011.  

c. Koefisien regresi variabel kontrol size  sebesar -0.000667 berarti 

variabel size berpengaruh signifikan secara negatif terhadap cost of debt 

(COD). 

d. Koefisian regresi variabel kontrol leverage sebesar 0.009421 berarti 

variabel leverage berpengaruh signifikan secara positif terhadap cost of debt 

(COD).  

 4.2.5.2 Model 2 

Berdasarkan hasil regresi metode Random Effect pada model2, dapat diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut:  

 

  0.291497LN_SIZE-0.000763LVRG 

Adapun persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :  

a. Koefisien konstanta sebesar  berarti jika variabel tax 

avoidance dan varaibel kontrol bernilai nol, maka  perusahaan 

dalam industri manufaktur di BEI tahun 2010-2012 akan turun sebesar 

 satuan.  

b. Koefisien regresi tax avoidance (TA) sebesar  berarti, 

variabel TA berpengaruh signifikan secara positif terhadap   

c. Koefisien regresi variabel kontrol size  sebesar 0.291497 berarti 

variabel size berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai perushaan. 

d. Koefisian regresi variabel kontrol leverage sebesar -0.000763 berarti 

variabel leverage berpengaruh signifikan secara negatif terhadap nilai 

perushaan. 
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 4.2.6 Pengujian Hipotesis  

 4.2.6.1 Koefisien Determinasi 

 4.2.6.1.1 Model 1 

Dari hasil koefisien determinasi pada model1, menunjukan bahwa nilai adjusted 

r² sebesar 0.019293 atau sebesar 1.9293 %. Hal ini menunjukan bahwa variabel tax 

avoidance (TA) dan variabel kontrol size dan leverage mampu mempengaruhi dan 

menjelaskan nilai cost of debt (COD) sebesar 1.9293 %. Sisanya yaitu 0.980707 atau 

sebesar 98.0707 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model 

penelitian ini. 

 4.2.6.1.2 Model 2 

Dari hasil koefisien determinasi pada model2, menunjukan bahwa nilai adjusted 

r² sebesar 0.603891 atau sebesar 60.3891 %. Hal ini menunjukan bahwa variabel tax 

avoidance (TA) dan variabel kontrol size dan leverage mampu mempengaruhi dan 

menjelaskan nilai perusahaan sebesar 0.603891 %. Sisanya yaitu 0.396109 atau 

sebesar 39.6109 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model 

penelitian ini. 

4.2.6.2 Uji t (parsial) 

 4.2.6.2.1 Model 1 

Dari hasil uji t (parsial) pada model1, variabel tax avoidance (TA) memiliki 

probabilitas sebesar 0.2322, hasil ini jauh di atas tingkat signifikansi sebesar 5% (0.2322 

≥ 0,05), yang artinya menerima Ho dan menolak Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa tax 

avoidance (TA) secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap cost of 

debt (COD). 

 4.2.6.2.2 Model 2 

Dari hasil uji t (parsial) pada model2, variabel tax avoidance (TA) memiliki 

probabilitas sebesar 0.0000, hasil ini jauh di atas tingkat signifikansi sebesar 5% (0.0000 

≤ 0,05), yang artinya menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa tax 

avoidance (TA) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud membuktikan secara empiris mengenai 

peran tax avoidance dalam memberikan pengaruhnya secara negatif terhadap cost of 

debt. Hal tersebut telah berhasil di buktikan melalui pengujian terhadap hipotesis 1. 
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Hasil pengujian terhadap hipotesis tersebut memberikan hasil yang berbeda dengan 

penelitian-penelitian yang sebelumnya dengan hasil bahwa tax avoidance berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap cost of debt.  

4.3.2 Pengaruh Tax Avoidance Terhadap nilai perushaan 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud membuktikan secara empiris mengenai 

peran tax avoidance dalam memberikan pengaruhnya secara positif terhadap nilai 

perushaan. Hal tersebut telah berhasil di buktikan melalui pengujian terhadap hipotesis 

2. Hasil pengujian terhadap hipotesis tersebut memberikan hasil yang sesuai dengan 

hasil penelitian yang telah di lakukan oleh penelitian terdahulu yaitu bahwa Terdapat 

pengaruh positif tax avoidance terhadap nilai perusahaan. 

 4.4 Implikasi Manajerial 

Dalam penelitian ini secara umum hasil penelitian ini memberikan bukti empiris 

bahwa tax avoidance (TA) berpengaruh secara negatif terhadap cost of debt (COD) hal 

ini sama dengan penelitian terdahulu. Tax avoidance dapat mengurangi biaya 

kebangkrutan yang diharapkan, mengkatkan kualitas kredit, resiko default rendah 

sehingga dapat mengurangi cost of febt. Maka disaat perusahaan akan memilih 

melakukan tax avoidance akan perusahaan akan mengguanakan utang lebih kecil 

Sementara untuk hasil model kedua bahwa tax avoidance mempunyai pengaruh 

positif terhadap nilai perushaan, dimana pengaruh shareholder dalam mempengaruhi 

manager untuk mengambil keputusan menggunakan tax avoidance untuk mengurangi 

pajak sehingga net income bisa naik serta cash flow berjalan dengan baik maka 

pemegang saham yakin jika perusahaan tesebut dapat bertahan di jangka panjang. 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

 5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil pengujian empiris yang telah dilakukan dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil pengujian regresi linier diperoleh bahwa tax avoidance secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Cost Of Debt (COD). 

2. Hasil pengujian regresi linier diperoleh bahwa variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Tax Avoidance (TA), secara parsial 

berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perushaan. 

5.2 Keterbatasan dan Saran 
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Penelitian ini terbatas hanya pada perusahaan sektor jasa yang listed di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) sehingga menyebabkan penelitian ini kurang representatif 

menggambarkan pengaruh tax avoidance terhadap cost of debt dan nilai perusahaan 

yang sebenarnya. 

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

saran untuk beberapa pihak sebagai berikut : 

1. Bagi pihak perusahaan, baik sumber daya yang berwujud (physical 

capital) maupun tidak berwujud (human capital dan structural capital) apabila 

dimanfaatkan secara optimal, maka dapat menjadi sarana dalam mencitpakan 

keunggulan kompetitif perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila 

kinerja perusahaan semakin meningkat, labanya juga akan meningkat sehingga 

menghasilkan keuntungan yang nantinya akan menguntungkan para stakeholder. 

Tetapi sebaiknya perusahaan tidak menerapkan tax avoidance, tax evansion 

maupun tax palnning karena pajak yg dibayarkan perusahaan akan digunakkan 

pemerintah untuk keperluan Negara dan seluruh masyarakat. 

2.  Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan sampel lebih dari 

satu jenis perusahaan sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik dan representatif dan menambah variabel yang belum termasuk di dalam 

penelitian ini 
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