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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 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

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 

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 
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memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat 

ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan 

(Mangoting 1999). Dalam manajemen pajak, penggelapan atau penyelundupan pajak 

tidak sejalan dengan prinsip manajemen. Sedangkan tax avoidance adalah upaya 

penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi 

di bidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan 

potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam 

peraturan perpajakan yang berlaku (Mangoting 1999). Oleh karena itu diperlukan 

manajemen pajak yang bertujuan menekan pajak serendah mungkin dan menunda 

selambat mungkin pembayaran pajak untuk memperoleh laba likuiditas yang 

diharapkan. 

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). Transaksi akan disebut sebagai 

unacceptable tax avoidance atau aggressive tax avoidance apabila memiliki ciri antara 

lain tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak, dan 

adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya atau keugian. Sebaliknya 

suatu transaksi digolongkan sebagai acceptable tax avoidance apabila memilki 

karakteristik antara lain bukan semata-mata untuk menghindari pajak, sesuai dan benar 

dengan maksud daripada peraturan (perundang-undangan) dan tidak melakukan 

transaksi yang di rekayasa. 
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Menurut Nuraliwati (2010) dalam Widiya (2012) cost of debt adalah tingkat 

pengembalian sebelum pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemberi pinjaman. 

Menurut Damodaran (2002) dalam Widya (2012), besarnya cost of debt ditentukan oleh 

the riskless rate, dimana meningkatnya riskless rate akan meningkatkan cost of debt 

perusahaan,. Karena biaya bunga merupakan pengurang pajak, cost of debt setelah pajak 

adalah suatu fungsi dari tingkat pajak. Manfaat pajak yang diakui dari pembayaran 

bunga mengakibatkan cost of debt setelah pajak lebih rendah dari biaya sebelum pajak. 

Di Indonesia, peraturan dalam mengakui beban bunga sebagai deductible expenses 

diatur oleh KMK No.1002/KMK 04/1984. Peraturan ini mengatur bahwa bunga hutang 

yang dapat diakui sebagai biaya adalah sebesar bunga atas hutang yang 

perbandingannya terhadap modal, yaitu setinggi-tingginya tiga banding satu (3:1). 

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 
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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.  

Dyreng, et.al (2008) melakukan penelitian mengenai tax avoidance namun 

dengan pengukuran jangka panjang (10 tahun). Penggunaan periode waktu yang 

panjang ini dianggap mampu menggambarkan keseluruan aktivitas perencanaan pajak 

perusahaan, yang menunjukkan keseluruhan unsur dari tax avoidance. Penggunaan 

periode waktu yang panjang juga dapat digunakan untuk menguji apakah perusahaan 

mampu melakukan tax avoidance dalam jangka waktu yang lama secara terus menerus, 

serta keterkaitan tax avoidance tahunan dengan tax avoidance jangka panjang. Hasil 

dari penelitan menyatakan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan .  

Hanlon dan Slemrod (2009) menguji bagaimana reaksi pasar atas tindakan tax 

avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Hanlon dan Slemrod menyatakan bahwa 

tindakan tax aggressiveness dapat meningkatkan atau menurunkan nilai saham 

perusahaan. Jika tax aggressiveness dipandang sebagai upaya untuk melakukan tax 

planning dan efisiensi pajak, maka pengaruhnya postif terhadap nilai perusahaan. 

Namun jika dipandang sebagai tindakan non complience, justru akan meningkatkan 

risiko sehingga mengurangi nilai perusahaan. Hasil dari penelitian ini membuktikan 

bahwa pasar bereaksi negatif terhadap tindakan tax avoidance. Perusahaan dengan 

pengungkapan pajak yang lebih luas mendapatkan reaksi yang lebih baik. Ketika 

perusahaan tersebut memiliki good corporate governance yang lebih baik maka 

reaksinya akan menjadi lebih positif. Hanlon dan Slemrod (2009) menyimpulkan bahwa 
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maket positively surpraise merupakan perusahaan yang lebih berorientasi pada 

konsumen reaksinya lebih negatif dan reaksi tersebut tergantung pada persepsi investor 

atas level penghindaran pajak perusahaan.  

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 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 : 
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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. 

1.4  Manfaat Penulisan 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut : 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini merupakan aplikasi dari teori yang diperoleh dari refrensi 

dengan melihat keadaan senyatanya dan sebagai bahan perbandingan dengan 

penelitian sebelumnya. 

2. Bagi Perguan Tinggi 

Menambah koleksi perbendaharaan kepustakaan yang berguna sebagai informasi 

tambahan dengan tujuan melakukan penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan refrensi untuk 

memperluas wawasan maupun sebagai acuan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya yang mungkin akan dilakukan khususnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu perpajakan. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan gambaran secara umum mengenai isi dari penelitian yang 

terbagi menjadi beberapa sub-bab, yaitu : 

- Latar Belakang, berisikan mengenai sebab yang mengakibatkan penulis 

mengangkat judul pengaruh tax avoidance terhadap cost of debt dan nilai 

perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Go Public di 

Indonesia periode 2010-2012). 

- Pembatasan Masalah, mencakup poin-poin yang membatasi penulis 

dalam mencapai tujuan akhir dalam penelitian. 

- Perumusan Masalah, menyebutkan inti dari permasalahan dalam 

penelitian ini. 

- Tujuan Penelitian, terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dari 

dilakukannya penelitian ini. 

- Manfaat Penelitian, terdapat tiga pihak yang dapat memperoleh manfaat 

dari penelitian ini yaitu penulis, objek penilitian dan masyarakat umum. 

- Sistematika Penulisan, menjelaskan isi pokok sub-bab dalam isi laporan 

penelitian ini. 

BABII : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas landasan teori mengenai pajak. Selain itu berisi juga definisi 

dari setiap variabel penelitian yaitu tax avoidance, cost of debt dan nilai 

perusahaan, penelitian terdahulu mengenai tax avoidance, cost of debt dan nilai 
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perusahaan, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian 

. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan variabel penelitian, dan definisi operasional setiap variabel 

penelitian, penentuan sampel yang akan digunakan, jenis dan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis 

untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas deskripsi objek penelitian, analisis data dan interprestasi 

terhadap hasil analisis berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada BAB IV, bab ini 

akan menarik kesimpulan serta menyebutkan keterbatasan yang dimiliki oleh 

peneliti selama melakukan penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian 

selanjutnya, dan pengguna atau pembaca penelitian ini . 
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BAB II 

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.  

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. Masri dan Martani 

(2012) prilaku tax avoidance atau tax sheltering yang dipengaruhi oleh agency 
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problem. Terdapat perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi manajer 

menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya 

pajak, kreditur menginginkan perusahaan dapat memenuhi kontrak utang dan 

membayar bunga, pokok utang tepat waktu. Chasbiandani dan Martani (2012) 

Tax avoidance menggambarkan sebuah kelanjutan dari strategi perencanaan 

perpajakan perusahaan. Aktivitas tax avoidance memunculkan kesempatan bagi 

menejemen dalam melakukan aktivitas yang didisain untuk menutupi berita buruk 

atau menyesatkan investor. 

Widya (2012) terdapat perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi 

manajer menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin 

menekan biaya pajak, kreditur menginginkan perusahaan dapat memenuhi 

kontrak utang dan membayar bunga, pokok utang tepat waktu. Oleh karena itu 

membuat tax avoidance berpengaruh negatif terhadap cost of debt. Penerapan 

tax avoidance akan meningkatkan pendapatan, memperlancar kredit dan akan 

menurunkan cost of debt.  

Chasbiandani dan Martani (2012) terdapat keinginan yang sama anatara 

sisi manajer dengan pemegang saham yaitu inigin menekan pajak sehingga 

medapatkan laba yang lebih besar, sehingga akan menambah deviden yang akan 

dibagikan kepemegang saham. Oleh karena itu membuat tax avoidance 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  
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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. 

Menurut Adriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo dalam buku 

Pengantar Ilmu Hukum Pajak (2003). Pajak adalah iuran kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung 

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan 

pemerintahan. 

Menurut Rochman Soemitro dalam buku manajemen pajak Zain (2003), 

pajak merupakan iuran yang dibayarkan kepada kas Negara berdasarkan 

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

(Kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.  
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Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur: 

- Iuran dari rakyat untuk Negara. 

Pihak yang berwenang dalam memungut pajak hanyalah Negara. 

Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

- Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-

undang. 

- Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

- Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. 

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. Sebagai sumber 

keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan 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, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan 

atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Sementara fugsi sebagai 
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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. Menurut asumsi 

Yudkin dalam Zain (2003) yang mengatakan :  

- Bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang 

terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh 

ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

- Bahwa wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (tax 

evasion) yaitu berusaha menghindari pajak terhutang secara 

illegal. Upaya penghindaran pajak ini dilakukan sepanjang wajib 

pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat 

dari perbuatannya kemungkinan besar mereka tidak akan 

dihukum serta keyakinan bahwa rekan-rekannya melakukan hal 

yang sama. 

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 
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adalah menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha efisiensi untuk 

mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.  

 Fungsi manajemen pajak ada 3, yaitu : 

- Perencanaan Pajak (tax planning)  

- Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (tax Implementation) 

- Pengendalian Pajak (tax control) 

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 konsekuensi potensi pajaknya, yang 

tekananya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya 

 Tujuan dari tax planning adalah  

- Memperkecil pajak yang ditanggung perushaan, 

- Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali, 

- Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan, 

- Menunda pengakuan penghasilan 

- Mengubah penghasilan rutin berbentuk Capital gain,  
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- Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk 

badan usaha baru, 

- Menghindari pengenaan pajak berganda 

- Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur 

- Menghindari bentuk penghasilan yang membentuk, memperbanyak atau 

mempercepat pengurangan pajak. 

Manfaat tax planning adalah : 

- Penghematan aliran kas, dimana pajak yang merupakan unsure biaya 

yang dapat dikurangi,  

- Mengatur aliran kas, dimana dengan perencanaan pajak yang matang 

dapat diperkirakan kebutuhan kas sehingga perusahaan dapat menyusun 

anggaran kas secara lebih akurat. 

Strategi tax planning yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya 

pajak adalah : 

- Pemilihan alternatif dasar pembukuan  

- Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan 

kepada karyawan.  

- Pemilihan metode penilaian persediaan.  

-  Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap.  

-  Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap.  
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-  Transaksi yang berkaitan dengan perusahan sebagai pemungut pajak.  

-  Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar.  

-  Pengajuan penurunan angsuran masa PPh pasal 25.  

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

- Rekonsiliasi SPT  

-  Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri.  

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).  Menurut Andreson dalam buku 

manajemen pajak Zain (2003), penyelundupan pajak (tax evasion) adalah 

penyelundupan yang melanggar undang-undang pajak sedangkan penghindaran 

pajak (tax avoidance) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas 

ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama 

melalui perencanaan pajak. 

Menurut Dyreng (2008) tax avoidance merupakan segala bentuk 

kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan 

diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek 

tax avoidance biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan 

tidak melanggar hukum perpajakan. 
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Menurut Allingham dan Sandmo (1972) dalam Hanlon dan Heitzman 

(2010), secara teori faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam mematuhi 

pajak adalah tarif pajak, kemungkinan terdeteksinya penghindaran pajak, 

hukuman, denda dan tidak mau menanggung resiko. Alasan-alasan tersebut 

berlaku juga untuk perusahaan. Menurut Slemrod (2004) dalam Hanlon dan 

Heitzman (2010), tambahan faktor untuk perusahaan dalam mematuhi pajak 

yaitu terpisahnya kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan. Adanya 

pemisahan kepemilikan dan kontrol dapat menyebabkan keputusan pajak 

perushaan yang mencerminkan kepentingan manajemen jadi, pajak yang akan 

diabayarkan sesuai dengan keputusan dari pihak manajemen. Hal inilah yang 

menyebabkan adanya penghindaran pajak perushaan. 

Menurut Graham Tucker (2006) tax avoidance dan cost of debt bersifat 

negatif atau subtitusi. Hubungan substitusi ini juga dipengaruhi oleh keputusan 

struktur modal perusahaan. Ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, 

maka akan meningkatkan financial slack, mengurangi biaya kebangkrutan yang 

diharapkan, meningkatkan kulitas kredit, resiko default rendah, hal tersebut akan 

menandakan bahwa cost of debt yang rendah. 

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 
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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 
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dipinjamkan. Bunga ditentukan oleh berbagai 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. 

Bunga pinjaman meliputi antara lain bunga atas penggunaan dana pinjaman baik 

pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang, amortisasi diskonto 

atau premium yang terkait dengan pinjaman dan amortisasi atas biaya yang 

terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, 

commitment fee, dan selisih kurs atas pinjaman dalam valuta asing (sepanjang 

selisih kurs tersebut merupakan penyesuaian terhadap biaya bunga) atau 

amortisasi premi kontrak valuta berjangka dalam rangka hedging dana yang 

dipinjam dalam valuta asing.  

Menurut PSAK 26, 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. 

Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari biaya 

pinjaman dibagi dengan jumlah pinjaman dari suatu periode (tidak termasuk 

jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aktiva tertentu). 

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam periode tertentu tidak boleh 
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melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi selama periode tertentu. Martini 

(2012) Cost of debt sebagai salah satu unsur penting dalam struktur modal 

dipengaruhi oleh faktor pajak yaitu debt tax shields dimana beban bunga dapat 

dijadikan sebagai sebagai pengurang pajak terutang. 

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.  

Menurut Fama (1978) dalam wahyudi dan Pawestri, (2006), nilai 

perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari saham 

perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi 

disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan 

dari nilai aset perusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan yang dibentuk 

melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang 

investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang 

pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan 
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Wang (2010), membuktikan transparansi perusahaan berpengaruh 

terhadap tindakan tax avoidance yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini 

menemukan bahwa tax avoidance mempengaruhi nilai perusahaan, terutama 

untuk perusahaan yang transparansinya baik. Penelitian yang dilakukan oleh 

Tang (2008) membuktikan bahwa BTD berpengaruh negatif dengan earning 

perusahaan di periode berikutnya. 

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. Di 

Indonesia, penegakan hukum dan kedisiplinan penerapan peraturan masih 

rendah, sehingga tax avoidance lebih dipandang sebagai keuntungan bukan 

risiko, karena risiko deteksi yang dapat diminimalkan. 

2.1.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan 

Dalam buku Kewon (2005) 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 :  
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=   

Faktor-faktor yang mempengaruhi PER adalah :  

a. Tingkat pertumbuhan laba  

b. Dividend Payout Ratio  

c. Tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemodal.  

Menurut Basuki Yusuf (2005) dalam Malla Bahagia, (2008), hubungan 

faktor-faktor tersebut terhadap PER dapat dijelaskan sebagai berikut :  

a. Semakin tinggi Pertumbuhan laba semakin tinggi PER nya, dengan kata lain 

hubungan antara pertumbuhan laba dengan PER nya bersifat positif. Hal ini 

dikarenakan bahwa prospek perusahaan dimasa yang akan datang dilihat dari 

pertumbuhan laba, dengan laba perusahaan yang tinggi menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya yang dikeluarkan secara 

efisien. Laba bersih yang tinggi menunjukkan earning per share yang tinggi, 

yang berarti perusahaan mempunyai tingkat profitabilitas yang baik, dengan 

tingkat profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan pemodal 

untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, sehingga saham-saham dari 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas dan pertumbuhan laba yang 

tinggi akan memiliki PER yang tinggi pula, karena saham-saham akan lebih 

diminati di bursa sehingga kecenderungan harganya meningkat lebih besar.  

b. Semakin tinggi Dividend Payout Ratio (DPR), semakin tinggi PER nya. 

DPR memiliki hubungan positif dengan PER, dimana DPR menentukan 

besarnya dividen yang diterima oleh pemilik saham dan besarnya dividen ini 
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secara positif dapat mempengaruhi harga saham terutama pada pasar modal 

didominasi yang mempunyai strategi mangejar dividen sebagai target utama, 

maka semakin tinggi dividen semakin tinggi PER.  

c. Semakin tinggi required rate of return (r) semakin rendah PER, r merupakan 

tingkat keuntungan yang dianggap layak bagi investasi saham, atau disebut 

juga sebagai tingkat keuntungan yang disyaratkan. Jika keuntungan yang 

diperoleh dari investasi tersebut ternyata lebih kecil dari tingkat keuntungan 

yang disyaratkan, berarti hal ini menunjukkan investasi tersebut kurang 

menarik, sehingga dapat menyebabkan turunnya harga saham tersebut dan 

sebaliknya. Dengan begitu r memiliki hubungan yang negatif dengan PER, 

semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan semakin rendah nilai 

PER nya. 

PER adalah fungsi dari perubahan kemampuan laba yang diharapkan di 

masa yang akan datang. Semakin besar PER, maka semakin besar pula 

kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. 

2. PBV (Price Book Value).  

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 =  
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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. 

Lim (2011) menyatakan bahwa perusahaan akan memiliki insentif yang 

kuat untuk melakukan penghindaran pajak ketika tarif pajak tinggi, sehingga tax 

avoidance yang dilakukan untuk tujuan mengurangi kewajiban pajak akan 

dilakukan pada periode sebelum penurunan tarif pajak. Dalam sensitivitas 

analisisnya Lim (2011) meneliti pengaruh tax avoidance terhadap cost of debt 

yang dimoderasi dengan perubahan tarif pajak. Sampel penelitian yang 

digunakan dibagi menjadi tiga yang mencerminkan periode perubahan 

tarif.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruhtax avoidance terhadap 

cost of debt berkurang pada periode dimana tarif pajak lebih kecil. Pengaruh tax 

avoidance terhadap cost of debt lebih kecil pada periode setelah terjadi pada 

perubahan tarif pajak adalah memperkuat pengaruh tax avoidance terhadap cost 

of debt pada periode sebelum penurunan tarif pajak.Maka interaksi tax 
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avoidance dengan perubahan tarif pajak diharapkan membuat pengaruh negatif 

tax avoidance terhadap cost of debt menjadi semakin besar. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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



26 
 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

No. 
Judul & 

Peneliti 

Peneliti 

(tahun) 
Sampel 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 
Penelitian Ini 

1 The 

relationship 

of corporate 

tax 

avoidance, 

cost of debt 

and 

institutional 

ownership: 

evidence 

from 

Malaysia 

Kholbadov 

(2012) 

110 yang 

termasuk 

industri 

perekonomian 

nasional yang 

terdapat dalam 

bursa 

Malaysia 

(tahun 2005-

2009) 

Independen : 

Tax avoidance 

Variabel kontrol 

:  

- CFO 

- Ukuran 

Perushaa

n 

- Leverag 

- umur 

perusaha

an 

Dependen : Cost 

of debt dan 

kepemilikkan 

institusional 

Tax Avoidacne 

berpengaruh 

negative 

terhadap cost 

of debt. 

Sementara 

untuk hasil tax 

avoidance 

terhadap 

kepemilikan 

institusional 

memiliki hasil 

yang negtif. 

Penelitian ini 

tidak 

menggunakkan 

variabel CFO, 

umur perusahaan 

dan kepemilikkan 

intitusional 

2 Pengaruh 

Tax 

Avoidance 

terhadap 

Cost Of Debt 

Masri dan 

martini 

(2012) 

69 Perusahaan 

yang termasuk 

ke dalam jenis 

perusahaan 

Manufaktur 

yang Go 

Publik (tahun 

2009 sampai 

tahun 2010) 

Independen : 

- Tax 

Avoidance 

(tahun 2008-

2010) 

- Perubahan 

tarif pajak 

- Struktur 

kepemilikkan 

keluarga 

Dependen : 

- Cost Of Debt 

 

Pengaruh tax 

avoidance 

terhadap cost 

of debt adalah 

positif.  

Menambah 

variabel dependen 

yaitu nilai 

perusahaan dan 

memiliki variabel 

kontrol yaitu size 

dan leverage 

 

 

 

 

 

 

3 Tax 

Avoidance, 

Wang 

(2010) 

1500 indeks 

yang masuk 

Independen : 

Tax avoidance  

Pengaruh tax 

avoidance 

Dalam penelitian 

ini tidak 
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Corporate 

Transparenc

y and Value 

firm 

dalam S&P 

(tahun 2004 

sampai tahun 

2001) 

Dependen : 

- Corporat

e 

Transpar

ency  

- Value 

firm 

terhadap nilai 

perusahaan 

memiliki hasil 

yang positif. 

Sementara 

untuk hasil 

pengaruh tax 

avoidance 

terhadap 

corporate 

transparency 

berpengaruh 

negatif 

menggunakkan 

variabel dependen 

corporate 

transparency 

4 Pengaruh tax 

avoidance 

jangka 

panjang 

terhadap 

nilai 

perusahaan 

Chasbiandan

i dan martini 

(2012) 

Seluruh 

perusahaan 

yang terdaftar 

dalam bursa 

efek Indonesia 

kecuali untuk 

sektor 

perbankan dan 

keuangan 

(tahun 2001 

sampai tahun 

2011 

Independen : 

- Tax 

Avoidance 

jangka 

panjang  

- Tax 

Avoidance 

jangka 

pendek 

Variabel kontrol 

- Ukuran 

perusahaan 

- Earning to 

price ratio 

- Return on 

asset 

- Leverage 

 

Dependen : 

- Nilai 

perusaha

an 

 

Pengaruh tax 

avoidance 

jangka 

panjang 

terhadap nilai 

perusahaan 

adalah positif 

Pengaruh tax 

avoidance 

jangka pendek 

terhadap nilai 

prusahaan 

negatif 

 

Tidak 

memisahkan tax 

avoidance jangka 

panjang dengan 

tax avoidance 

jangka pendek 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah penulis 

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



28 
 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran penelitian ini tersaji pada Gambar 2.1 yang 

merupakan hasil dari pengkajian terhadap penelitian terdahulu yang membahas 

mengenai tax avoidance, cost of debt dan nilai perusahaan. Variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu tax 

avoidance dan melihat pengaruh dari variabel independen tersebut terhadap dua 

variabel dependen, yaitu cost of debt dan nilai perusahaan. 

 

Gambar 2.1 

Variabel Independen (X)   Variabel Dependen (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : peneliti 

Tax Avoidance 

Cost Of Debt 

Nilai Perusahaan 

Size 

Leverag

e 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Menurut Graham Tucker (2006) tax avoidance dan cost of debt bersifat 

negatif atau subtitusi. Hubungan substitusi ini juga dipengaruhi oleh keputusan 

struktur modal perusahaan. Ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, 

maka akan meningkatkan financial slack, mengurangi biaya kebangkrutan yang 

diharapkan, meningkatkan kulitas kredit, resiko default rendah, hal tersebut akan 

menandakan bahwa cost of debt yang rendah. 

Dryeng et al (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. 

Dengan penjelasan tersebut, maka peneliti ingin melihat hubungan tax 

avoidance, cost of debt dan nilai perusahaan serta pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap hubungan tersebut. Selain itu peneliti kali ini memasukan 

size dan leverage sebagai variabel kontrol. 

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 perusahaan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan  karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2005). 

Pouplasi yang dijadikan objek pada penelitian ini merupakan perushaan-

perusahaan manufaktur go public yang tercatat dalam PT. Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Selain populasi, dalam penelitian juga terdapat istilah yang dikenal 

sampel. 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  
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3. Perushaan manufaktur yang dalam melaporkan laporan keuangannya 

menggunakan mata uang Rupiah. 

3.2 Jenis dan Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumber yaitu 

berupa data sekunder. Sekaran dan Bougie (2010) menyatakan bahwa data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi yang sudah disediakan 

oleh sumber-sumber yang sudah ada. 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. 

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian berupa studi empiris 

kepada perusahaan-perusahaan perbankan  go public yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat 

kuantitatif yang kemudian di olah dengan menggunakan statistik deskriptif oleh 

peneliti. 

Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan 

menggunakan metode kepustakaan dengan tujuan memperoleh data yang relevan 

dan akurat dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Metode kepustakaan 

merupakan metode yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori serta 

konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian 

ini untuk memperoleh dasar teori yang kuat pada buku-buku, jurnal penelitian, 

serta majalah akuntansi dan juga memperoleh data terbaru dari media-media 

publikasi. 
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3.3 Operasional Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk masing-masing 

variabel tersebut adalah sebagai berikut : 

3.3.1 Variabel Dependen (Terikat) 

1. Biaya Hutang (cost of debt) 

Pengukuran yang digunakan dalam variabel Cost of debt adalah dihitung 

dari besarnya beban bunga perusahaan dalam satu periode dibagi dengan jumlah 

rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang menghasilkan bunga 

pinjaman selama tahun tersebut (Pittman dan Fortin, 2004). 

Cost of Debt =  

2. Nilai Perusahaan 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang 

diukur dengan adjusted Tobins Q. Menurut Herawati, (2008) menyebutkan 

bahwa nilai perusahaan diukur melalui adjusted Tobins Q, yang diformulasikan : 

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) 
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3.3.2 Variabel Independen (Bebas) 

Variabel independen pada penilitian ini menggunakan tax avoidance. 

Dari banyak cara dalam pengukuran tax avoidance, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan : 

 Cash ETR   =  

 

3.3.3 Variabel Kontrol 

1 Size  

 

Size of the firm didefinisikan sebagai ukuran perusahaan yang dihitung 

berdasarkan natural log atas total aset. Digunakan logaritma aset sebab 

perusahaan sampel dalam penelitian ini memiliki jumlah aset yang bervariasi 

karena perbedaan ukuran perusahaan. Variabel ini digunakan untuk 

mengendalikan dampak ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 

Berdasarkan penelitian Firer and Williams (2003) dan Ghosh and Mondal 

(2009), rumus untuk menentukan size of the firm  

2 Leverage 

Debt to total assets ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, 

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang 

perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir, 2013). Variabel 

ini digunakan untuk mengendalikan dampak pembayaran hutang terhadap 
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kinerja perusahaan dan penciptaan kekayaan (Ghosh dan Mondal, 2009). 

Leverage ditempatkan sebagai variabel kontrol karena pada umumnya 

perusahaan berusaha meningkatkan pendanaan melalui pinjaman. Rumus debt to 

total assets ratio menurut Kieso et al. (2011) adalah sebagai berikut : 

 

Peneliti menggunakan size dan leverage sebagai variabel kontrol agar 

pengaruh variabel independen terhadap pengaruh variabel dependen tidak 

terganggu oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

3.4 Model Penelitian 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

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  
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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 

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap 

pemilihan dan pengumpulan seluruh data penelitian, selain itu analisis data 

merupakan tahapan yang kritis dalam suatu proses penelitian bisnis dan 

ekonomi. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi untuk memecahkan 

suatu masalah dalam penelitian (Kuncoro, 2003).  

  3.5.1 Teknik Pengolahan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel. Data 

panel (pooled data) adalah kombinasi atau gabungan antara dua data, yaitu data 
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runtut waktu dan silang tempat (Kuncoro, 2003). Data runtut waktu (time series) 

merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu (Widarjono, 

2009). Data ini dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu, misalnya data 

mingguan, data bulanan, data tahunan dan lain sebagainya. Sedangkan data 

silang tempat (cross section) merupakan data yang dikumpulkan pada suatu titik 

waktu, seperti snapshot (potret) pada suatu waktu tertentu (Kuncoro, 2003).  

Menurut Winarno (2011), data silang terdiri atas beberapa atau banyak objek 

atau disebut observasi (misalnya perusahaan) dengan beberapa jenis data (seperti 

pendapatan, biaya iklan, laba ditahan dan tingkat investasi). Sedangkan data 

runtut waktu biasanya meliputi satu objek (misalnya harga saham, kurs, mata 

uang, dll), tetapi meliputi beberapa periode waktu (harian, bulanan, tahunan).  

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 variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika 

residual yang kita dapatkan mempunyai distribusi normal. Untuk itulah uji 

normalitas sangat diperlukan dalam penelitian ini. Tidak jauh berbeda dengan 

pendapat Widarjono (2009), menurut Sunyoto (2009) uji normalitas merupakan 
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bentuk pengujian data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada 

persamaan regresi yang dihasilkan, apakah persamaan tersebut berdistribusi 

normal atau berdistribusi tidak normal. 

Dalam analisis multivariate, para peneliti menggunakan pedoman bahwa 

jikalau setiap variabel terdiri atas 30 data, maka data tersebut sudah terdistribusi 

dengan normal (Winarno, 2011). Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua 

metode, yaitu melalui Histogram Residual dan uji Jargue Bera (Widarjono, 

2009). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Jarque Bera test. 

Jarque Bera sendiri adalah uji statistik untuk mengetahui apakah residual data 

berdistribusi normal (Winarno, 2011). Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera 

test adalah sebagai berikut :  

H0 : Residual data terdistribusi normal  

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal  

Jika nilai statistik Jargue Bera mendekati 0 atau sama dengan 0, maka 

dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal (Widarjono, 2009) 

dan jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka 

menerima H0 yang artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009). 

3.5.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Kombinasi antara data cross section dan 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). Metode  Common Effect merupakan teknik yang paling 

sederhana untuk mengestimasi data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data 
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time series dan cross section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa 

melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka metode Ordinary Least 

Square (OLS) dapat digunakan untuk mengestimasi model data panel. Metode 

ini dikenal dengan estimasi Common Effect (Widarjono, 2009). Dalam 

pendekatan common effect penghitungan tidak perlu memperhatikan dimensi 

individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan 

sama dalam berbagai kurun waktu, atau hasil analisis regresi dianggap berlaku 

pada semua objek pada semua waktu (Winarno, 2011). 

Pada dasarnya karakteristik dan kondisi tiap perusahaan akan saling 

berbeda misalnya budaya perusahaan, gaya manajerial, sistem insentif dan 

sebagainya. Bahkan kondisi suatu perusahaan pada suatu waktu akan sangat 

berbeda dengan kondisi perusahaan tersebut pada waktu yang lain. Oleh karena 

itu diperlukan suatu model yang dapat menunjukkan perbedaan antar objek, 

model ini dikenal dengan model regresi Fixed Effect (efek tetap). Teknik model 

Fixed Effect adalah teknik mengesimasi data panel dengan menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian Fixed 

Effect ini didasarkan oleh karena adanya perbedaan intersep antara perusahaan, 

namun intersep tersebut sama antar waktu (time invariant). Disamping itu, 

model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) adalah tetap 

antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2009:232). 

Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel 

semu (dummy). Oleh karena itu, model ini sering juga disebut dengan Least 

Squares Dummy Variable (LSDV). Dimasukkannya variabel dummy di dalam 

model Fixed Effect bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model 
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yang sebenarnya. Namun, hal ini juga membawa konsekuensi berkurangnya 

derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi 

parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan 

(error terms) dikenal sebagai metode Random Effect. Didalam model ini, 

variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu 

dalam mengestimasi data panel (Widarjono, 2009).  

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  

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 yang dapat diuji dengan melihat angka 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:  
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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 yang tidak berbeda, sehingga uji Hausman bisa dilakukan 

berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Apabila Chi Square hitung lebih kecil 

dari Chi Square tabel maka Ho diterima, atau jika probability melebihi 0.05 

maka Ho diterima yang artinya menggunakan model Random Effect. Jika Ho 

diterima, maka selesai sampai di uji Hausman saja (Widarjono, 2009).  

  3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu 

model telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut 

sebagai model yang ideal atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang 

terbaik (Best Linier Unbias Estimator/ BLUE). Suatu model dikatakan BLUE 

apabila memenuhi persyaratan non multikolineritas, non heteroskedastisitas dan 

non autokorelasi (Widarjono, 2009). 

3.5.5 Uji Multikolonieritas 

Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan linier atau 

korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model 
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regresi. Multikolinearitas biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel yang 

digunakan saling terkait dalam suatu model regresi. Oleh karena itu masalah 

multikolinearitas tidak terjadi pada regresi linier sederhana yang hanya 

melibatkan satu variabel independen. Multikolinieritas dapat terjadi jika model 

yang ada merupakan model yang kurang bagus. Model yang mempunyai 

standard error besar dan nilai statistik t yang rendah, dengan demikian 

merupakan indikasi awal terjadinya masalah multikolinieritas (Widarjono, 

2009).  

Menurut Widarjono (2009), indikasi terjadinya masalah asumsi klasik 

multikolinieritas dapat ditunjukkan dengan berbagai informasi seperti berikut : 

1. Mempunyai koefisien determinasi (R²) yang tinggi katakanlah di atas 

0.8, tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan 

mempengaruhi variabel dependen melalui uji t 

2. Dengan menghitung koefisien korelasi (r) antar variabel independen. 

Sebagai aturan main yang kasar (rule of thumb), jika koefisien 

korelasi cukup tinggi katakanlah di atas 0.85 maka diduga terjadi 

masalah multikolinieritas dalam model, sebaliknya apabila koefisien 

korelasi relatif rendah maka diduga model tidak mengandung unsur 

multikolinieritas 

3. Dengan melakukan regresi auxiliary. Regresi jenis ini dapat 

digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua (atau lebih) 

variabel independen yang secara bersama-sama (misalnya x2 dan x3) 

mempengaruhi satu variabel independen lain (misalnya x1). 

Keputusan ada tidaknya unsur multikolinieritas dalam model ini 
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sebagaimana biasanya adalah dengan membandingkan nilai F hitung 

dengan nilai F kritis. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritis 

dengan tingkat signifikansi α dan derajat kebebasan tertentu maka 

dapat disimpulkan model mengandung unsur multikolinieritas, yakni 

terdapat hubungan linier antara satu variabel X dengan variabel X 

yang lain.  

Pada penelitian kali ini penulis mengidentifikasi terjadinya masalah 

multikolinearitas dalam variabel independen dengan menguji koefisien korelasi 

(r) antar variabel independen. 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 

Uji asumsi klasik Heteroskedastisitas merupakan bentuk pengujian 

mengenai sama atau tidaknya varians dari residual observasi yang satu dengan 

observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama disebut 

Homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut 

Heteroskedastisitas (Sunyoto, 2009). Persamaan regresi yang baik adalah jika 

tidak terjadi Heteroskedastisitas.  

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). Namun dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan 
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metode Uji Glejser untuk membuktikan apakah terjadi masalah 

heteroskedastisitas didalam penelitian. Sebelum melakukan pengujian, terlebih 

dahulu disusun hipotesis sebagai berikut :  

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 terjadi masalah heteroskedastisitas 

(Widarjono, 2007). 

3.5.7 Uji Autokolerasi 

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara residual satu 

observasi dengan residual observasi lainnya. Data runtut waktu (time series) 

diduga seringkali mengandung unsur autokorelasi, karena berdasarkan sifatnya 

data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya, 

sedangkan data cross section diduga jarang ditemui adanya unsur autokorelasi 

(Widarjono, 2007). Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki 

masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka persamaan tersebut 

menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi (Sunyoto, 2009).  

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. 
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3.5.8 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel 

bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Jika pengukuran 

pengaruh antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel bebas 

(X1,X2,X3,...,Xn), maka analisis itu dinamakan analisis regresi linier berganda. 

Analisis tersebut dikatakan linier karena setiap estimasi atas nilai diharapkan 

mengalami peningkatan atau penurunan mengikuti garis lurus (Sunyoto, 2009).  

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

Suatu penghitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai 

uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak), 

sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah 

dimana Ho diterima (Kuncoro,2003). Dalam analisis regresi terdapat tiga jenis 

kriteria ketepatan (goodness of fit) yaitu uji statistik secara parsial (uji t), uji 

statistik simultan (uji F) dan uji Koefisien Determinasi. 

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. Adapun 

langkah dalam melakukan uji t antara lain yaitu : 
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1. Menentukan hipotesis  

Langkah pertama merumuskan hipotesis nol (H0) bahwa X1, X2 dan  

tidak mempunyai pengaruh atau mempunyai pengaruh terhadap  dan , 

melawan hipotesis tandingan (Ha) bahwa X1, X2 dan  mempunyai pengaruh 

terhadap atau tidak mempunyai pengaruh terhadap  dan . 

: β1 ≠ β2 ≠ β3  0 artinya tidak ada pengaruh negative terhadap 

antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).  

: β1 tax avoidance  0 artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

secara parsial antara variabel bebas bebas (independen) terhadap variabel terikat 

(dependen). 

: β1 = β2 = β3  0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara 

parsial antara variabel bebas bebas (independen) terhadap variabel terikat 

(dependen).  

: β1 tax avoidance  0 artinya ada pengaruh yang signifikan secara 

parsial antara variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). 

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

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

  3.4.6.2 Uji Simultan (F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen.  

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

Ha Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima 
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3.6.2 Uji Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R²) pada intinya adalah analisis untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat 

(Kuncoro, 2003). Bentuk fungsi harus mencakup (fit) data dengan sebaik-

baiknya, dengan begitu model yang dihasilkan akan memiliki kekuatan prediksi 

yang baik. Kriteria ini disebut dengan kriteria goodness of fit yang didasarkan 

pada nilai R². Semakin besar R² maka semakin banyak proporsi variabel terikat 

(dependent variable) yang bisa dijelaskan oleh variabel bebasnya (independent 

variable), dengan begitu dapat dikatakan model tersebut baik. Nilai koefisien 

regresi terletak diantara 0 dan 1. Nilai R² = 1, berarti variasi variabel independen 

yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen, 

yang artinya semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data 

aktualnya, jika R² = 0 berarti tidak ada sedikitpun presentasi sumbangan 

pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen 

(Winarno, 2011).  

Namun demikian rendahnya nilai R² dapat terjadi karena beberapa 

alasan. Dalam kasus khusus variabel independen mungkin bukan variabel yang 

menjelaskan dengan baik terhadap variabel dependen. Dapat disimpulkan bahwa 

bagus tidaknya suatu model bukanlah ditentukan oleh R² yang tinggi, namun 

harus lebih memperhatikan relevansi logis atau teoritis dari variabel independen 

dengan variabel dependen dan arti statistik. Dikarenakan penelitian ini 

menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif lain 

yaitu nilai adjusted R². Adjusted R² disesuaikan dengan jumlah variabel 

independen dan ukuran sampel. 
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Bab IV 

Hasil Penelitian 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan 

perushaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010, 

2011, 2012. Bursa Efek Indonesia  merupakan wadah untuk para pelaku saham 

dalam memperjualbelikan saham atau efek. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk melihat hubungan antara penghindaran padak (tax avoidance), biaya 

hutang (cost of debt), dan nilai perushaan pada perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010, 2011, 2012. Setelah dilakukan 

seleksi atas sampel, diperoleh jumlah penelitian sebanyak 33 perusahaan yang 

termasuk dalam kreteria tersebut.  

 4.2 Analisis Hasil Penelitian 

 4.2.1 Deskriptif Statistik 

Statistik deskriptif meliputi transformasi data mentah kedalam bentuk 

yang akan memberi informasi untuk menjelaskan sekumpulan faktor dalam 

suatu situasi (Sekaran, 2010). Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui 

nilai rata-rata hitung (mean), median, maksimum, minimum, dan standar deviasi 

dari data yang diteliti dalam penelitian. 
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 4.2.1.1  Model 1 

Tabel 4.1 

Hasil Deskriptif Statistik  

   

 

 

Sumber : Data diolah penulis 

Berdasarkan hasil tabel deskriptif di atas dengan jumlah sampel yang 

digunakan dalam pengujian model 1 ini sebanyak 91 observasi, diketahui: 

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 

 COD TA LN_SIZE LVRG 

 Mean  0.033397  0.247911  9.976160  0.485297 

 Median  0.034629  0.240979  11.09054  0.453061 

 Maximum  0.089549  4.330457  13.18600  2.168988 

 Minimum  0.000122 -0.769411  5.186168  0.074360 

 Std. Dev.  0.024193  0.448445  2.368304  0.328703 

 Skewness  0.326616  7.544129 -0.409642  2.709608 

 Kurtosis  2.250538  71.17220  1.618504  13.96115 
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menjulur ke kiri. Penyebaran data pada variabel cost of debt  ini 

juga tersebar cukup luas dengan nilai standar deviasi 11,91.  

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. 

Hal ini ditunjukan dengan nilai rata-rata tax avoidance yang berada 

diatas nilai tengah, sehingga tax avoidance memiliki bentuk 

distribusi data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kanan. 

Penyebaran data pada variabel tax avoidance  ini juga tersebar 

cukup luas dengan nilai standar deviasi 0.448445. 

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 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. Hal ini 

ditunjukan dengan nilai rata-rata total aset yang berada dibawah 

nilai tengah, sehingga variabel ukuran perusahaan memiliki bentuk 
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distribusi data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kiri. 

Penyebaran data pada variabel ukuran perusahaan ini juga tidak 

tersebar luas dengan nilai standar deviasi 2.368304. 

4. 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. Hal ini ditunjukan 

dengan nilai rata-rata total aset yang berada diatas nilai tengah, 

sehingga variabel ukuran perusahaan memiliki bentuk distribusi 

data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kanan. 

Penyebaran data pada variabel ukuran perusahaan ini juga tidak 

tersebar luas dengan nilai standar deviasi 0.328703. 

4.2.1.2 Model 2   Tabel 4.2 Hasil Deskriptif Statistik Model 2 

 

NILAI_PERU

SH TA LN_SIZE LVRG 

 Mean  1.384394  0.260326  9.420073  8.671722 

 Median  0.625782  0.236581  9.123133  0.477516 

 Maximum  11.03996  4.330457  13.18600  548.3042 

 Minimum -0.986193 -0.769411  5.052529  0.074360 

 Std. Dev.  1.927692  0.531141  2.527262  66.92670 

 Skewness  2.327917  6.714872 -0.066824  8.000500 

 Kurtosis  10.71636  53.30145  1.476993  65.01045 

Sumber: data diolah penulis 
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Berdasarkan hasil tabel deskriptif di atas 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. Penyebaran data 

pada variabel nilai perusahaan ini juga tersebar cukup luas dengan 

nilai standar deviasi 1.927692.  

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. 

Hal ini ditunjukan dengan nilai rata-rata tax avoidance yang berada 

diatas nilai tengah, sehingga tax avoidance memiliki bentuk 
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distribusi data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kanan. 

Penyebaran data pada variabel tax avoidance  ini juga tersebar 

cukup luas dengan nilai standar deviasi 0.531141. 

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 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. Hal ini 

ditunjukan dengan nilai rata-rata total aset yang berada dibawah 

nilai tengah, sehingga variabel ukuran perusahaan memiliki bentuk 

distribusi data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kanan. 

Penyebaran data pada variabel ukuran perusahaan ini juga tidak 

tersebar luas dengan nilai standar deviasi 2.527262. 

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. Hal ini ditunjukan 

dengan nilai rata-rata total aset yang berada diatas nilai tengah, 
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sehingga variabel ukuran perusahaan memiliki bentuk distribusi 

data yang tidak simetri dan cenderung menjulur ke kanan. 

Penyebaran data pada variabel ukuran perusahaan ini juga tidak 

tersebar luas dengan nilai standar deviasi 66.92670. 

 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 dapat dilihat pada 

tabel 4.4 model 1 dan tabel 4.5 model 2  sebagai hasil uji normalitas bahwa 

residual data telah terdistribusi normal. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Model 1 

 

Sumber : Data diolah penulis 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Model 2 

 
  Sumber: Data diolah penulis 

Jika nilai statistik Jargue Bera mendekati atau tidak jauh dari angka 0, 

maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal (Widarjono, 

2009) dan jikalau nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, 

maka menerima H0 yang artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 

2009). Adapun probabilitas pada uji normalitas pada tabel 4.4 model 1 diperoleh 

hasil sebesar 0.381982 sementara pada tabel 4.5 model 2 diperoleh hasil sebesar 

0,085289. Angka di atas menunjukkan bahwa Prob > 0.05, hasil tersebut 

menunjukkan bahwa Ho diterima, yang artinya adalah residual data telah 

terdistribusi secara normal. 

 4.2.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model 

estimasi regresi dari 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). Langkah pertama yang 

dilakukan untuk menguji regresi data panel adalah melakukan uji Chow, jika 

data tidak lolos uji Chow maka dilanjutkan dengan melakukan uji Hausman, 
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setelah dilakukan uji Hausman maka dapat diketahui apakah data menggunakan 

model regresi Fixed Effect atau Random Effect. 

 4.2.3.1 Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara Common Effect 

atau Fixed Effect didalam penelitian ini akan digunakan uji Chow terlebih 

dahulu. Langkah pertama adalah melakukan estimasi regresi dengan Fixed 

Effect. Kemudian melakukan uji Chow untuk menentukan apakah akan 

menggunakan model Common Effect atau Fixed Effect dimana hipotesis dari uji 

Chow adalah sebagai berikut :  

H0 : Menggunakan model Common Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  

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 dan pengujian berhenti sampai di uji Chow test saja. 

Sebaliknya apabila F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas dari cross 

section F lebih kecil dari 0,05 maka tolak Ho yang artinya menggunakan model 

Fixed Effect dan pengujian berlanjut ke uji Hausman. Hasil analisis uji Chow 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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 4.2.3.1.1 Model 1 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Chow Model 1 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: POOL    

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 5.041606 (31,56) 0.0000 

Cross-section Chi-square 121.266645 31 0.0000 

  Sumber: data diolah penulis 

Berdasarkan uji Chow pada tabel 4.6 di atas, 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. 
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 4.2.3.1.2 Model 2 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Chow Model 2 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: POOL    

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 4.340884 (22,41) 0.0000 

Cross-section Chi-square 80.584148 22 0.0000 

Sumber : Data diolah penulis 

Berdasarkan uji Chow pada tabel 4.6 di atas, 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 

Hausman test adalah suatu pengujian data statistik untuk 

membandingkan antara dua metode yaitu Fixed Effect dan Random Effect. Hasil 

dari pengujian ini adalah untuk mengetahui metode manakah yang sebaiknya 

digunakan. Berikut merupakan output dari uji menggunakan Hausman test. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Hausman Test Model 1 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: POOL    

Test cross-section random effects  

     
     

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

     
     Cross-section random 2.019107 3 0.5685 

  Sumber : Data diolah penulis 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Hausman Test Model 2 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: POOL    

Test cross-section random effects  

     
     

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

     
     Cross-section random 1.019520 3 0.7965 

  Sumber : Data diolah penulis 

 

Pada penghitungan yang dilakukan pada uji Hausman test, dapat dilihat 

bahwa nilai probability pada test cross section random effects pada tabel 4.10 

model 1 memperlihatkan angka senilai 0.5685 dan pada tabel 4.11 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) dengan hipotesis : 

Ho : Menggunakan model Random Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect  
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Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian regresi data 

panel ini peneliti menggunakan metode Random effect. 

 4.2.4 Ujian Asumsi Klasik 

Sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis, maka 

terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan 

untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan 

estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model telah memenuhi asumsi 

klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model yang ideal atau 

menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias 

Estimator/BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila dapat memenuhi 

persyaratan non multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi 

(Widarjono, 2009). 

 4.2.4.1 Uji Multikolineritas 

Multikolinearitas merupakan kondisi terdapatnya hubungan linier atau 

korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model 

regresi. 

Uji Multikolinearitas yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

                     Hasil Uji Multikolinearitas Model 1 

 
Cod ta  ln_size  lvrg 

 1.000000 -0.026649  0.047224  0.153671 

-0.026649  1.000000  0.097233 -0.033908 

 0.047224  0.097233  1.000000  0.072096 

 0.153671 -0.033908  0.072096  1.000000 

 Sumber : Data diolah penulis 
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Tabel 4.10 

                     Hasil Uji Multikolinearitas Model 2 

 
NILAI_PERUS

H TA LN_SIZE LVRG 

 1.000000  0.676605  0.382526 -0.022602 

 0.676605  1.000000  0.116390 -0.013834 

 0.382526  0.116390  1.000000  0.135692 

-0.022602 -0.013834  0.135692  1.000000 

 Sumber : Data diolah penulis 

Pada tabel 4.12 dan 4.13, dapat dilihat bahwa 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 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode White test untuk model 1 dan Arch test 

untuk model 2.  

Adapun hasil uji Glejser dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.11 

                     Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1 

 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.726897     Prob. F(9,84) 0.0954 

Obs*R-squared 14.67676     Prob. Chi-Square(9) 0.1002 

Scaled explained SS 10.02496     Prob. Chi-Square(9) 0.3485 

Sumber : Data diolah penulis 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 2.869579     Prob. F(9,57) 0.0073 

Obs*R-squared 20.89141     Prob. Chi-Square(9) 0.0131 

Scaled explained SS 13.92788     Prob. Chi-Square(9) 0.1249 

     
     Sumber : Data diolah penulis 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.12 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. Sehingga di peroleh hasil 

uji heteroskedastisitas seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.13 di bawah ini : 
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Tabel 4.13 

                     Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2 

 
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.002337     Prob. F(1,63) 0.9616 

Obs*R-squared 0.002411     Prob. Chi-Square(1) 0.9608 

Sumber : Data diolah penulis 

Hipotesis uji White pada model 1 dan Arch pada model 2 untuk 

membuktikan apakah terjadi masalah heteroskedastisitas didalam penelitian 

dapat dilihat seperti berikut ini : 

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas  

Ha : Ada heteroskedastisitas  

Jika nilai probabilitas Chi Square dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 

5%, maka terima Ho yang artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas 

dalam penelitian (Widarjono, 2007). Berdasarkan nilai probabilitas Chi-Square 

dari Obs*R-square pada tabel Uji Glejser di atas menunjukkan angka sebesar 

0.1094. Nilai ini mempunyai angka yang lebih besar daripada 0.05, yang artinya 

Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada penelitian ini. 

4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu mengenai masalah autokorelasi. 

Autokorelasi terjadi jika adanya korelasi antar variabel gangguan satu observasi 

dengan observasi lain. Dalam penelitian ini digunakan uji breusch-godfrey atau 

biasa disebut uji lagrange-multiplier (LM test) untuk mendeteksi masalah 

autokorelasi dalam penelitian. Berikut ini merupakan hasil uji LM atas model 

penelitian, yaitu : 
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Tabel 4.14 

                     Hasil Uji Autokorelasi Model 1 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 2.401234     Prob. F(2,88) 0.0965 

Obs*R-squared 4.864440     Prob. Chi-Square(2) 0.0878 

   Sumber: Data diolah penulis 

Tabel 4.15 

                     Hasil Uji Autokorelasi Model 2 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.868780     Prob. F(2,59) 0.4248 

Obs*R-squared 1.888107     Prob. Chi-Square(2) 0.3890 
 

   Sumber: Data diolah penulis 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 4.16 dan 4.17 terlihat 

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 yang tertera pada tabel 4.8, diketahui 

bahwa penelitian ini menggunakan model Random Effect.  
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 4.2.5.1 Model 1 

 

Tabel 4.16 

Hasil Regresi Metode Random Effect Model 1 

 
Dependent Variable: COD?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/23/13   Time: 14:24   

Sample: 2010 2012   

Included observations: 3   

Cross-sections included: 32   

Total pool (unbalanced) observations: 91  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.034883 0.013112 2.660362 0.0093 

TA? -0.003257 0.004128 -0.789088 0.4322 

LN_SIZE? -0.000667 0.001209 -0.551375 0.5828 

LVRG? 0.009421 0.008689 1.084286 0.2812 

Sumber : Data diolah penulis 

 

Berdasarkan hasil regresi metode Random Effect pada tabel 4.18 di atas, 

dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:  

 

  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.  
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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. Hal ini terjadi karena beberapa perushaan manufaktur yang 

diteliti memiliki laba yang negative tetapi masih ada biaya pajak, 

sehingga membuat keuangan atau cash flow perusahaan terganggu 

maka modal perusahaan akan terganggu, bisa jadi perushaan akan 

menambah hutang mereka.  

c. Koefisien regresi variabel kontrol size  sebesar -0.000667 berarti 

variabel size berpengaruh signifikan secara negatif terhadap cost of debt 

(COD) perusahaan dalam Industri Manufaktur di BEI tahun 2010-

2012.. 

d. Koefisian regresi variabel kontrol leverage sebesar 0.009421 berarti 

variabel leverage berpengaruh signifikan secara positif terhadap cost of 

debt (COD) perusahaan dalam Industri Manufaktur di BEI tahun 2010-

2012.  

 4.2.5.2 Model 2 

 

Tabel 4.17 

Hasil Regresi Metode Random Effect Model 2 

 
Dependent Variable: NILAI_PERUSH?  

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/21/13   Time: 12:49   

Sample: 2010 2012   

Included observations: 3   

Cross-sections included: 23   
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Total pool (unbalanced) observations: 67  

Swamy and Arora estimator of component variances 

Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -1.934454 0.661890 -2.922620 0.0048 

TA? 2.353134 0.249082 9.447209 0.0000 

LN_SIZE? 0.291497 0.065141 4.474860 0.0000 

LVRG? -0.000763 0.001914 -0.398677 0.6915 

Sumber : Data diolah penulis 

Berdasarkan hasil regresi metode Random Effect pada tabel 4.19 di atas, 

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 

 dalam industri manufaktur di BEI tahun 2008-2011. 

Jika TA mengalami kenaikan satu satuan, maka nilai perushaan dalam 

Industri manufaktur di BEI tahun 2008-2011 akan mengalami 

kenaikkan sebesar  satuan dengan asumsi kondisi variabel 

lainnya konstan.  
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c. Koefisien regresi variabel kontrol size  sebesar 0.291497 berarti variabel 

size berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai perushaan 

dalam Industri Manufaktur di BEI tahun 2010-2012. Jika size 

mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka nilai perushaan dalam 

industri manufaktur di BEI tahun 2010-2012 akan mengalami 

kenaikkan sebesar 0.291497 satuan dengan asumsi kondisi variabel 

lainnya konstan. 

d. Koefisian regresi variabel kontrol leverage sebesar -0.000763 berarti 

variabel leverage berpengaruh signifikan secara negatif terhadap nilai 

perushaan dalam Industri Manufaktur di BEI tahun 2010-2012. Jika 

leverage mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka nilai perushaan 

dalam industri manufaktur di BEI tahun 2010-2012 akan mengalami 

penurunan sebesar 0.009421 satuan dengan asumsi kondisi variabel 

lainnya konstan. 

 4.2.6 Pengujian Hipotesis  

 4.2.6.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar 

proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Oleh 

karena penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka 

digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted r². Adjusted r² disesuaikan dengan 

jumlah variabel independen dan ukuran sampel.  
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4.2.6.1.1 Model 1 

Tabel 4.18 

Hasil Koefisien Determinasi Model 1 

 
Dependent Variable: COD?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/23/13   Time: 14:24   

Sample: 2010 2012   

Included observations: 3   

Cross-sections included: 32   

Total pool (unbalanced) observations: 91  

 Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.024350     Mean dependent var 0.013856 

Adjusted R-squared 0.019293     S.D. dependent var 0.014711 

S.E. of regression 0.014843     Sum squared resid 0.019168 

F-statistic 0.723776     Durbin-Watson stat 1.851799 

Prob(F-statistic) 0.540484    

     
       Sumber : Data diolah penulis 

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel 4.22, 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. 
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4.2.6.1.2 Model 2 

Tabel 4.19 

Hasil Koefisien Determinasi Model 2 

Dependent Variable: NILAI_PERUSH?  

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/21/13   Time: 12:49   

Sample: 2010 2012   

Included observations: 3   

Cross-sections included: 23   

Total pool (unbalanced) observations: 67  

     
 Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.647669     Mean dependent var 0.630743 

Adjusted R-squared 0.630891     S.D. dependent var 1.463128 

S.E. of regression 0.885506     Sum squared resid 49.39965 

F-statistic 38.60307     Durbin-Watson stat 1.695486 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
       Sumber : Data diolah penulis 

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel 4.23, 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. 
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4.2.6.2 Uji t (parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen pada model 1 yaitu tax avoidance dan variabel kontrol yaitu size dan 

leverage terhadap variabel dependen yaitu cost of debt (COD), sementara untuk 

model 2 yaitu tax avoidance dan variabel kontrol yaitu size dan leverage 

terhadap variabel dependen yaitu nilai perushaan dengan cara membandingkan 

nilai antara probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk 

uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,05 maka 

kesimpulannya adalah menolak Ho dan begitu pula sebaliknya, apabila 

probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka terima Ho.  

 4.2.6.2.1 Model 1 

Tabel 4.20 

Hasil Uji t (Parsial) model 1 

 
Dependent Variable: COD?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/23/13   Time: 14:24   

Sample: 2010 2012   

Included observations: 3   

Cross-sections included: 32   

Total pool (unbalanced) observations: 91  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.034883 0.013112 2.660362 0.0093 

TA? -0.003257 0.004128 -0.789088 0.4322 

LN_SIZE? -0.000667 0.001209 -0.551375 0.5828 

LVRG? 0.009421 0.008689 1.084286 0.2812 

 Sumber : Data diolah Penulis 
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Ho1  : Terdapat pengaruh positif tax avoidance terhadap cost of debt.  

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

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.20, 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 

Tabel 4.21 

Hasil Uji t (Parsial) model 2 

 
Dependent Variable: NILAI_PERUSH?  

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/21/13   Time: 12:49   

Sample: 2010 2012   

Included observations: 3   

Cross-sections included: 23   

Total pool (unbalanced) observations: 67  

Swamy and Arora estimator of component variances 

Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -1.934454 0.661890 -2.922620 0.0048 

TA? 2.353134 0.249082 9.447209 0.0000 

LN_SIZE? 0.291497 0.065141 4.474860 0.0000 

LVRG? -0.000763 0.001914 -0.398677 0.6915 

  Sumber: Data diolah penulis 

Ho2 : Terdapat pengaruh negatif tax avoidance terhadap nilai perusahaan. 

Ha2 : Terdapat pengaruh positif tax avoidance terhadap nilai perushaan. 
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Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.21, 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. 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.  

Hal ini membuat hasil penelitian berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu yang berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kholbadalov (2012), 

Lim(2011), Graham dan Tucker (2006) Ross (2005). 

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 
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penelitian terdahulu yaitu bahwa Terdapat pengaruh positif tax avoidance 

terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Desai dan Dharmapala. (2009), Law dan Millis (2013) 

Chasbiandani dan Martani (2012). 

 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. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 5.1 Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tax avoidance 

terhadap cost of debt dan nilai perusahaan. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listed di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2012. 

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 

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. 

Pada saat melakukan penyelesaian atas penelitian ini peneliti memiliki 

beberapa keterbatasan yakni tidak memasukkan pengaruh kepemilikkan 

intitusional dan perubahan tarif pajak dalam pengujian hipotesis pada penelitian 

ini. 
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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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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Daftar Perusahaan 

No Kode Perusahaan Nama Perushaan 

1 Ades PT Akasha Wira International Tbk 

2 Akku PT Alam Karya Unggul Tbk 

3 Almi PT Alumindo Tbk 

4 Amfg PT Asahimas Flat Glass Tbk 

5 Asii PT Astra International Tbk 

6 Brna PT Berlina Tbk 

7 Cpin PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

8 Etwa PT Eterindo Wahanatama Tbk 

9 Fasw PT Fajar Surya Wisesa Tbk 

10 Inaf PT Indofarma (persero) Tbk 

11 Indf PT Indofood Tbk 

12 Intp PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

13 Japfa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

14 Jprs PT Jaya Pari Steel Tbk 

15 Kaef PT Kimia Farma (persero) Tbk 

16 Klbf PT Kalbe Farma Tbk 

17 Lmsh PT Lionmesh Prima Tbk 

18 Main PT Malindo Feedmill Tbk 

19 Merk PT Merck Tbk 

20 Mlbi PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

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



21 Mytx PT Apac Citra Centertex Tbk 

22 Pbrx PT Pan Brothers Tbk 

23 Psdn PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 

24 Ptsn  PT Sat Nusapersada Tbk 

25 Pyfa PT Pyridam Farma Tbk 

26 Saip PT Surabaya Agung Industri Pulp&Kertas Tbk 

27 Smcb PT Holcim Indonesia Tbk 

28 Srsn PT Indo Acidatama Tbk 

29 Ultj PT Ultrajaya Milk Industry&Trading Company 

Tbk 

30 Untx PT Unitex Tbk 

31 Unvr PT Unilever Indonesia Tbk 

32 Voks PT Voksel Electric Tbk 

33 Ypas PT Yanaprima Hastapersada Tbk 

 Sumber: Hasil olahan penulis 
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Lampiran 2. Hasil Uji Autokorelasi dan Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Hasil Uji Autokorelasi Model 1 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 2.401234     Prob. F(2,88) 0.0965 

Obs*R-squared 4.864440     Prob. Chi-Square(2) 0.0878 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/21/13   Time: 12:09   

Sample: 1 99    

Included observations: 94   

Presample and interior missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.000163 0.011011 0.014820 0.9882 

TA 0.000142 0.005477 0.025889 0.9794 

LN_SIZE -8.62E-05 0.001046 -0.082439 0.9345 

LVRG 0.001418 0.007504 0.189005 0.8505 

RESID(-1) 0.283400 0.110800 2.557754 0.0122 

RESID(-2) -0.068929 0.112138 -0.614676 0.5404 

     
     R-squared 0.051749     Mean dependent var -6.64E-18 

Adjusted R-squared -0.002129     S.D. dependent var 0.023897 

S.E. of regression 0.023922     Akaike info criterion -4.566311 

Sum squared resid 0.050360     Schwarz criterion -4.403973 

Log likelihood 220.6166     Hannan-Quinn criter. -4.500738 

F-statistic 0.960494     Durbin-Watson stat 1.968482 

Prob(F-statistic) 0.446527    
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 2.346740     Prob. F(2,75) 0.1027 

Obs*R-squared 4.829321     Prob. Chi-Square(2) 0.0894 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/14/13   Time: 11:10   

Sample: 4 85    

Included observations: 82   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.000132 0.009073 0.014536 0.9884 

TA 0.000705 0.004661 0.151226 0.8802 

LN_SIZE -3.10E-05 0.000894 -0.034666 0.9724 

LVRG -3.83E-07 3.54E-05 -0.010810 0.9914 

AR(3) 0.042357 0.113493 0.373209 0.7100 

RESID(-1) 0.240222 0.115850 2.073561 0.0416 

RESID(-2) -0.128350 0.120132 -1.068408 0.2888 

     
     R-squared 0.058894     Mean dependent var 2.70E-14 

Adjusted R-squared -0.016394     S.D. dependent var 0.019996 

S.E. of regression 0.020160     Akaike info criterion -4.888781 

Sum squared resid 0.030480     Schwarz criterion -4.683329 

Log likelihood 207.4400     Hannan-Quinn criter. -4.806295 

F-statistic 0.782247     Durbin-Watson stat 1.999619 

Prob(F-statistic) 0.586488    

     
     

 

Model 2 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.868780     Prob. F(2,59) 0.4248 

Obs*R-squared 1.888107     Prob. Chi-Square(2) 0.3890 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/13   Time: 23:06   

Sample: 2 67    

Included observations: 66   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.152122 0.689701 -0.220562 0.8262 

TA 0.034747 0.279363 0.124379 0.9014 

LN_SIZE 0.014494 0.067659 0.214218 0.8311 

LVRG -5.04E-05 0.001940 -0.025965 0.9794 

AR(1) -0.559229 0.488157 -1.145591 0.2566 

RESID(-1) 0.555584 0.505073 1.100006 0.2758 

RESID(-2) 0.352709 0.267636 1.317868 0.1926 
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     R-squared 0.028608     Mean dependent var 1.50E-13 

Adjusted R-squared -0.070178     S.D. dependent var 1.140542 

S.E. of regression 1.179884     Akaike info criterion 3.268713 

Sum squared resid 82.13540     Schwarz criterion 3.500949 

Log likelihood -100.8675     Hannan-Quinn criter. 3.360480 

F-statistic 0.289593     Durbin-Watson stat 1.979625 

Prob(F-statistic) 0.939611    

 

 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Model 1 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.726897     Prob. F(9,84) 0.0954 

Obs*R-squared 14.67676     Prob. Chi-Square(9) 0.1002 

Scaled explained SS 10.02496     Prob. Chi-Square(9) 0.3485 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 08/21/13   Time: 12:10   

Sample: 1 99    

Included observations: 94   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.000846 0.002036 0.415417 0.6789 

TA 0.003795 0.003973 0.955101 0.3423 

TA^2 5.07E-05 0.000175 0.290291 0.7723 

TA*LN_SIZE -0.000385 0.000388 -0.992454 0.3238 

TA*LVRG 0.000861 0.002886 0.298386 0.7661 

LN_SIZE -3.14E-05 0.000376 -0.083558 0.9336 

LN_SIZE^2 2.11E-06 1.88E-05 0.111921 0.9112 

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



LN_SIZE*LVRG 8.70E-05 0.000102 0.851733 0.3968 

LVRG -0.001988 0.001525 -1.303701 0.1959 

LVRG^2 0.000817 0.000414 1.974482 0.0516 

     
     R-squared 0.156136     Mean dependent var 0.000565 

Adjusted R-squared 0.065722     S.D. dependent var 0.000693 

S.E. of regression 0.000670     Akaike info criterion -11.67761 

Sum squared resid 3.77E-05     Schwarz criterion -11.40705 

Log likelihood 558.8478     Hannan-Quinn criter. -11.56832 

F-statistic 1.726897     Durbin-Watson stat 1.528135 

Prob(F-statistic) 0.095435    

     
     

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.308567     Prob. F(14,67) 0.2261 

Obs*R-squared 17.60708     Prob. Chi-Square(14) 0.2253 

Scaled explained SS 9.788679     Prob. Chi-Square(14) 0.7775 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 08/14/13   Time: 11:13   

Sample: 4 85    

Included observations: 82   

Collinear test regressors dropped from specification 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.001287 0.001645 -0.782376 0.4368 

GRADF_01*GRADF_02 -0.001013 0.000732 -1.384381 0.1708 

GRADF_01*GRADF_03 0.000126 0.000168 0.745308 0.4587 

GRADF_01*GRADF_04 0.002161 0.001157 1.868094 0.0661 

GRADF_01*GRADF_05 0.006531 0.014703 0.444194 0.6583 

GRADF_02^2 -0.000115 0.000115 -1.004677 0.3187 

GRADF_02*GRADF_03 -1.68E-05 7.48E-05 -0.225163 0.8225 

GRADF_02*GRADF_04 0.002303 0.001157 1.990562 0.0506 

GRADF_02*GRADF_05 -0.004030 0.019359 -0.208195 0.8357 

GRADF_03^2 2.85E-07 8.49E-06 0.033624 0.9733 

GRADF_03*GRADF_04 -0.000279 0.000109 -2.551492 0.0130 

GRADF_03*GRADF_05 -0.000202 0.001171 -0.172425 0.8636 

GRADF_04^2 2.22E-06 7.64E-07 2.910566 0.0049 

GRADF_04*GRADF_05 -0.016113 0.013693 -1.176733 0.2435 

GRADF_05^2 -0.173945 0.114098 -1.524522 0.1321 

     
     R-squared 0.214720     Mean dependent var 0.000395 

Adjusted R-squared 0.050632     S.D. dependent var 0.000446 

S.E. of regression 0.000435     Akaike info criterion -12.47946 

Sum squared resid 1.27E-05     Schwarz criterion -12.03921 

Log likelihood 526.6580     Hannan-Quinn criter. -12.30271 

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



F-statistic 1.308567     Durbin-Watson stat 1.566320 

Prob(F-statistic) 0.226121    

     
     

 

Model 2 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 2.869579     Prob. F(9,57) 0.0073 

Obs*R-squared 20.89141     Prob. Chi-Square(9) 0.0131 

Scaled explained SS 13.92788     Prob. Chi-Square(9) 0.1249 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 08/23/13   Time: 14:10   

Sample: 1 67    

Included observations: 67   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.980908 6.902482 0.431860 0.6675 

TA 12.29734 22.45441 0.547658 0.5861 

TA^2 -0.226860 1.002317 -0.226336 0.8217 

TA*LN_SIZE -0.586881 2.028733 -0.289284 0.7734 

TA*LVRG -6.792073 6.761762 -1.004483 0.3194 

LN_SIZE -1.086052 1.081013 -1.004662 0.3193 

LN_SIZE^2 0.080411 0.054469 1.476263 0.1454 

LN_SIZE*LVRG 0.154461 0.320429 0.482043 0.6316 

LVRG -0.401639 3.390519 -0.118460 0.9061 

LVRG^2 -0.000209 0.002316 -0.090294 0.9284 

     
     R-squared 0.311812     Mean dependent var 1.630826 

Adjusted R-squared 0.203151     S.D. dependent var 2.017813 
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S.E. of regression 1.801230     Akaike info criterion 4.151682 

Sum squared resid 184.9324     Schwarz criterion 4.480741 

Log likelihood -129.0814     Hannan-Quinn criter. 4.281892 

F-statistic 2.869579     Durbin-Watson stat 1.441395 

Prob(F-statistic) 0.007295    

     
     
Sumber : data diolah penulis  
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Lampiran 3. Hasil Regresi Penelitian 

Model 1 

Dependent Variable: COD?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/23/13   Time: 14:24   

Sample: 2010 2012   

Included observations: 3   

Cross-sections included: 32   

Total pool (unbalanced) observations: 91  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.034883 0.013112 2.660362 0.0093 

TA? -0.003257 0.004128 -0.789088 0.4322 

LN_SIZE? -0.000667 0.001209 -0.551375 0.5828 

LVRG? 0.009421 0.008689 1.084286 0.2812 

Random Effects (Cross)     

_ADES--C -0.011624    

_AKKU--C 0.009608    

_ALMI--C 0.007489    

_AMFG--C 0.019438    

_ASII--C -0.018352    

_BRNA--C 0.028225    

_CPIN--C -0.019469    

_ETWA--C 0.002624    

_FASW--C 0.014117    

_INAF--C 0.007640    

_INDF--C 0.008176    

_INTP--C -0.018834    

_JAPFA--C 0.033002    
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_JPRS--C -0.002772    

_KAEF--C -0.009300    

_KLBF--C -0.019132    

_LMSH--C 0.003965    

_MAIN--C 0.021689    

_MERK--C -0.019689    

_MLBI--C -0.010982    

_MYTX--C 0.009676    

_PBRX--C 0.003598    

_PSDN--C 0.016295    

_PTSN--C -0.021662    

_PYFA--C 0.012456    

_SAIP--C -0.026059    

_SMCB--C 8.25E-05    

_SRSN--C -0.001947    

_ULTJ--C 0.019770    

_UNVR--C -0.003988    

_VOKS--C -0.024516    

_YPAS--C -0.009527    

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.018702 0.6100 

Idiosyncratic random 0.014953 0.3900 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.024350     Mean dependent var 0.013856 

Adjusted R-squared 0.019293     S.D. dependent var 0.014711 

S.E. of regression 0.014843     Sum squared resid 0.019168 

F-statistic 0.723776     Durbin-Watson stat 1.851799 
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Prob(F-statistic) 0.540484    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.022776     Mean dependent var 0.032620 

Sum squared resid 0.047974     Durbin-Watson stat 0.739908 

     
     

 

 

 

Model 2 

Dependent Variable: NILAI_PERUSH?  

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/21/13   Time: 12:49   

Sample: 2010 2012   

Included observations: 3   

Cross-sections included: 23   

Total pool (unbalanced) observations: 67  

Swamy and Arora estimator of component variances 

Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -1.934454 0.661890 -2.922620 0.0048 

TA? 2.353134 0.249082 9.447209 0.0000 

LN_SIZE? 0.291497 0.065141 4.474860 0.0000 

LVRG? -0.000763 0.001914 -0.398677 0.6915 

Random Effects (Cross)     

_ADES—C -0.061340    

_AKKU—C -0.609851    

_ALMI—C 0.093930    

_AMFG—C 0.951347    

_ASII—C 0.202096    

_BRNA—C -0.410544    
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_CPIN—C 0.211437    

_ETWA—C -0.736574    

_FASW—C -0.063541    

_INAF—C 0.131754    

_INDF—C 1.752470    

_INTP—C -1.653520    

_JAPFA—C -0.781610    

_JPRS—C -0.795792    

_KAEF—C -0.787680    

_KLBF—C -0.310623    

_LMSH—C -0.635806    

_MAIN—C 1.990711    

_MERK—C 0.019522    

_MLBI—C -0.709161    

_MYTX—C 0.060895    

_PBRX—C 1.035103    

_PSDN—C 1.106778    

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 1.034694 0.5722 

Idiosyncratic random 0.894697 0.4278 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.647669     Mean dependent var 0.630743 

Adjusted R-squared 0.630891     S.D. dependent var 1.463128 

S.E. of regression 0.885506     Sum squared resid 49.39965 

F-statistic 38.60307     Durbin-Watson stat 1.695486 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

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



     
     R-squared 0.548114     Mean dependent var 1.384394 

Sum squared resid 110.8277     Durbin-Watson stat 0.755735 

     
Sumber :data diolah penulis 
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