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ABSTRACT

Taxes is the most important source of revenue to support the state budget
revenues. This is due to the very important role of tax in sustaining the state budget.
Payment of this tax allows tax avoidance by companies to conduct earnings
management. Tax avoidance is an attempt to ease the tax expense whithout unlawful the
existing regulations.

The purpose of this study is to analyze the variables that influence the occurrence
of tax avoidance in the consumer goods sector which are listed in the Indonesia Stock
Exchange in the period 2007-2011. These factors is managerial ownership, firm size,
and the leverage to tax avoidance.

Partial regression analysis results indicate that managerial ownership and firm
size significantly affect tax avoidance, and simultaneously variable results managerial
ownership, firm size and leverage significantly influence tax avoidance while the results
of simultaneous calculations found that managerial ownership variables, firm size and
leverage significantly influence tax avoidance.

Keyword: Managerial Ownership, Firm Size, Leverage, Tax Avoidance.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting untuk menopang

anggaran penerimaan negara. Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau

mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan

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

Upaya untuk usaha mengoptimalkan sumber penerimaan disektor ini bukan tanpa

kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya

penghindaran pajak (Tax Avoidance), bahkan tidak sedikit perusahaan yang

melakukan penghindaran pajak. Terkait dengan ini penulis mepaparkan beberapa

peristiwa, seperti :

“Putusan Mahkamah Agung yang menghukum Manajer Pajak PT Asian
Agri, Suwir Laut, terdakwa kasus penggelapan pajak perusahaannya. Suwir Laut
didakwa sengaja menggelapkan pajak perusahaannya sebesar Rp 1,25 triliun pada
periode 2002-2005.” Fuad (2012).

Peristiwa mengenai kasus penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan-

perusahaan yang dimiliki oleh Grup Bakrie. Diantaranya yaitu KPC, Bumi, dan Arutmin.

Perusahaan-perusahaan tersebut terbukti mengalami kurang bayar pajak atas nilai SPT

pajak tahun 2008 untuk penjualan pada periode 2007, yaitu senilai Rp 1,5 triliun untuk

KPC, Rp 376 miliar untuk Bumi, dan US$ 27,5 juta untuk Arutmin, Antara (2010).

Selanjutnya seperti yang di jelaskan oleh Kementrian Keuangan mengenai

tingkat rasio hutang yang mencerminkan bahwa besarnya tingkat hutang dapat

mempengaruhi besarnya jumlah pengurangan pajak, yaitu Kemenkeu tidak memberikan
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toleransi kepada rasio hutang yang dianggap berbahaya, tetapi mengenai besarnya aturan

atas pengurangan pajak terhadap rasio hutang belum ditentukan Berita Satu (2013)

Disamping itu, terjadi kondisi yang terkait dengan pengaruh terhadap

penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan, yaitu semakin besar proporsi

kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka manajer akan berupaya lebih giat

untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri,

kepemilikan manajerial merupakan program kebijakan remunerasi guna mengawangi

masalah keagenan. Hal ini menyebabkan kepemilikan manajerial dapat meminimalisasi

konflik kepentingan dengan adanya peningkatan kepemilikan manajerial dan hal ini

dapat meningkatkan prilaku penghindaran pajak demi memenuhi kepentingan manajerial

tersebut hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Watts (1992).

Peristiwa yang terjadi oleh faktor ukuran perusahaan  juga mempunyai pengaruh

terhadap penghindaran pajak, hal tersebut didukung peristiwa yang terjadi diperusahaan

besar, perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian yang lebih besar dari analis

dan investor dibandingkan perusahaan kecil, perusahaan yang memiliki aktiva besar

yang kemudian dikategorikan sebagai perusahaan besar umumnya akan mendapat lebih

banyak perhatian dari berbagai pihak seperti para analis, investor, maupun pemerintah.

Untuk itu perusahaan besar diperkirakan akan menghindari fluktuasi laba yang terlalu

drastis, sebab kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan bertambahnya pajak, serta

penurunan laba yang drastis akan memberikan image yang kurang baik. Oleh karena itu

perusahaan besar diperkirakan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk

melakukan tindakan manajemen laba yang bertujuan untuk menghindari pajak hal ini

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nasser dan Herlina (2003:295), dalam

Kartika (2009).
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Selanjutnya, terkait dengan tingkat hutang perusahaan perusahaan mendapatkan

keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak yang berhubungan dengan pembayaran

bunga atas hutang, perusahaan akan menyesuaikan tingkat hutangnya kepada tingkat

rata-rata hutangnya dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh pajak,

yaitu sebagai faktor yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan hutangnya, selain

itu tingkat hutang perusahaan yang dinyatakan melanggar perjanjian hutang akan

melakukan manajemen laba dengan pola kenaikan laba sehingga menaikan leverage

pada level yang ditentukan dan ini juga mempengaruhi tingkat pajak yang diterima

perusahaan, serta dengan meningkatkan pendanaan dengan hutang, peningkatan hutang

akan menurunkan konflik antara pemegang saham dengan manajemen. Hal ini didukung

oleh penelitian Jensen dan Meckling (1976)

Tax avoidance merupakan upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan

yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang,

bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, Chasbiandani

(2012). Terkait dengan ini Uppal (2005), dalam Budiman dan Setiyono (2012) yang

membahas mengenai kasus penghindaran pajak di Indonesia, dikemukakan bahwa di

Negara-negara berkembang banyak terjadi kasus penghindaran pajak. Di Indonesia pada

tahun  2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai

melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-

turut dan tidak membayar pajak, Bappenas (2005) dalam Budiman dan Setiyono (2012).

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang

bersifat legal (Lawful), sedangkan penggelapan pajak (Tax Evasion) adalah usaha untuk

mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (Unlawful), Xynas (2011), oleh

karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persolan yang unik dan mempunyai
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daya tarik tersendiri untuk lebih mengetahui mengenai persoalan penghindaran pajak.

Dalam kontek pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah

adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait transfer pricing,

yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara

wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-

43/PJ/2010).

Penghindaran pajak yang  dilakukuan oleh perusahan, biasanya melalui

kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja. Terkait

dengan hal tersebut telah dilakukan banyak penelitian misalnya pengujian pengaruh

high-powered insentif terhadap  penghindaran pajak (Tax Avoidance) oleh Desai  dan

Dharmapala, (2004). Oleh karena itu, pada kenyataannya manajer umumnya

memperlakukan manajemen laba sebagai pelindung diri mereka dan sebagai kosmetik

(window dressing) agar pelaporan keuangan yang disampaikan terlihat memiliki prospek

yang baik dan tentunya untuk mengurangi beban pajak. Dengan diberlakukannya

manajemen laba, maka penghasilan perusahaan ditekan dengan berbagai metode

sehingga menghasilkan dasar pengenaan pajak yang rendah yang dilaporkan ke kantor

pajak Dyreng at al., (2010).

Penelitian ini ditujukan untuk menguji apakah dalam kepemilikan manajerial,

tingkat utang, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak

perusahaan. Selanjutnya, kepemilikan manajerial merupakan hal penting sejak

dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa semakin

besar proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka manajemen akan

berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah

dirinya sendiri. Sejalan dengan argumen di atas, maka semakin besar kepemilikan
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manajerial pada perusahaan semakin besar kemungkinan manajemen untuk memenuhi

keinginan pricipal yang juga adalah dirinya sendiri. Smith dan Watts (1992),

menyatakan kepemilikan menejerial merupakan program kebijakan remunerasi guna

mengawangi masalah keagenan. Mereka menjelaskan bahwa kompensasi tetap berupa

gaji, tunjangan, dan bonus terbukti dapat digunakan sebagai sarana. untuk menyamakan

kepentingan manajemen dengan pemegang saham, dalam hal ini manajer melakukan

manajemen laba karena dapat mengurangi pajak untuk kepentingan dirinya dan

pemegang saham.

Penelitian atas kepemilikan manajerial dilakukan McGuire (2010) dan Klassen

(1997) mengatakan keahlian manajemen dalam menghindari pajak beerpengaruh

signifikan dengan kualitas pengungkapan pajak dan kualitas laba. Hal yang sama juga

dikatakan oleh Dyreng (2010) kepemilikan manajerial memainkan peran penting dalam

menentukan tingkat penghindaran pajak, serta penelitian yang dilakukan Kerr (2012)

menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh dalam transaksi

penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Tao (2011)

yang menemukan kepemilikan manajerial memiliki hubungan yang tidak signifikan

terhadap penghindaran pajak.

Terkait dengan ukuran perusahaan, penelitian yang dilakukan Richardson dan

Lanis (2007) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan lebih sensitif

terhadap biaya politik dan dengan begitu akan lebih mungkin untuk menggunakan

metode akuntansi yang mengurangi laba bersih laporan keuangan. Perusahaan besar

memiliki sumber daya yang memadai untuk memanipulasi proses politik seperti yang

mereka kehendaki misalnya dengan perencanaan pajak (tax planning) ataupun mengatur

kegiatan mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal. Dalam Penelitian
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Budiman dan Setiyono (2012) dan Zimmerman (1983) mengatakan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian

tersebut bertentangan dengan penelitian Richardson dan Lanis (2007) yang

mendapatkan ukuran perusahaan tidak perpengaruh signifikan terhadap penghindaran

pajak.

Menurut Guenther (1994) menyatakan bahwa perusahaan mendapatkan

keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak yang berhubungan dengan pembayaran

bunga atas hutang. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh pajak, yaitu sebagai faktor

yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan hutangnya. Perusahaan meningkatkan

hutangnya karena bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak

perusahaan. Sejalan dengan argumen di atas dalam penelitian Budiman dan Setiyono

(2012), Fransisco (2012), dan Sapari (2006) mengatakan bahwa tingkat utang

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian tersebut

bertentangan dengan penelitian Noor et, al. (2008) dan Thomas (2009) yang menemukan

hubungan yang tidak berpengaruh tingkat utang terhadap penghindaran pajak

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Budiman

dan Setiyono (2012), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak

pada adanya penambahan variabel yaitu kepemilikan manajerial dan tidak menggunakan

variabel  karakter eksekutif. Selain itu penelitian ini melakukan pengujian dengan

berfokus terhadap sektor consumer goods, karena penjualan Indonesia adalah negara

konsumtif terbesar ke dua di dunia, Salafudin (2011) dan GDP di Indonesia mengalami

kenaikan selama lima tahun terakhir WB Group (2013), sedangkan penelitian

sebelumnya menggunakan data pada sektor manufaktur dan periode penelitian pada

tahun 2006 - 2010. Penulis menggunakan data yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) dan Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Dalam hal ini, penulis ingin
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menyajikan karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Tingkat

Utang, dan Ukuran Perusahaan, Terhadap Penghindaran Pajak”.
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1.2 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah, di mana terdapat keterbatasan peneliti yang

mengakibatkan masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diteliti semua.

Pembatasan masalah tersebut dirincikan sebagai berikut :

1. Data yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah laporan keuangan

yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi dan ICMD tahun 2007-

2011.

2 Jenis industri yang dijadikan objek penelitian adalah salah satu sektor

consumer goods komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) dan Indonesia Capital Market Directory (ICMD).

3. Penelitian ini berfokus pada kepemilikan manajerial, tingkat utang, dan

ukuran perusahaan.

1.3 Perumusan  Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis

merumuskan masalah sebagi berikut :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial, tingkat utang, dan ukuran

perusahaan terhadap penghindaran pajak secara parsial pada sektor

consumer goods dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2007-2011?

2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial, tingkat utang, dan ukuran

perusahaan terhadap penghindaran pajak secara simultan pada sektor

consumer goods dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2007-2011?
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1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan

sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk meihat pengaruh kepemilikan manajerial,

tingkat utang, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak secara

parsial pada sektor consumer goods dan komponennya yang terdaftar di

BEI tahun 2007-2011.

2. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kepemilikan manajerial,

tingkat utang, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak secara

simultan pada sektor consumer goods dan komponennya yang terdaftar di

BEI tahun 2007-2011.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian :

A. Untuk Peneliti:

1. Bagi peneliti, dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berkesempatan

untuk mempelajari lebih dalam tentang indikasi adanya penghindaran

pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Memperkuat dan mempertajam analisis penulis untuk menggali lebih

dalam mengenai perlakuan penghindaran pajak yang dilakukan oleh

perusahaan

3. Mengetahui apa motivasi dibalik penghindaran pajak, dengan

menggunakan faktor kepemilikan manajerial, tingkat utang, dan ukuran

perusahaan.
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B. Untuk Perusahaan :

1. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi manajer perusahaan untuk

menerapkan praktik manajemen laba yang legal untuk menghindari pajak.

C. Untuk Perguruan Tinggi :

1. Memperkaya referensi karya ilmiah untuk peneliti selanjutnya.

2. Memberikan tambahan informasi bagi akademisi perguruan tinggi

mengenai praktik penghindaran pajak dengan menggunakan faktor

kepemilikan manajerial, tingkat utang, ukuran perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

1. BAB I:    PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian,

permasalahan yang ingin penulis teliti, tujuan yang ingin penulis capai dari

penelitian ini, manfaat dari penelitian ini serta sisitematika penulisan dari

penelitian ini.

2. BAB II:    LANDASAN TEORITIS

Penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian,

kerangka pemikiran dari penulis  dan penelitian terdahulu yang terkait dengan

penelitian yang akan diangkat oleh penulis.

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Penulis menguraikan metode-metode yang berkaitan dengan judul

penelitian, model perhitungan, pengukuran, dan penjelasan dari metode yang

digumakan terkait dengan penelitian yang akan diamgkat oleh penulis.
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4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, hasil pengolahan data yang telah dilakukan seperti

yang telah dijelaskan pada BAB III akan dilakukan analisis atas hasil

tersebut serta melakukan pembahasan dalam rangka memperoleh hasil

dari pengujian hipotesis penelitian.

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, 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 .

6. DAFTAR PUSTAKA

Penulis menguraikan referensi-referensi berupa buku, jurnal, maupun

bahan seminar yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.
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BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Agency Theory

. Teori agensi adalah teori deskriptif yang didalamnya  membantu menjelaskan

perbedaan dalam praktik akuntansi, Schroeder et al.,(2011:124). Jensen dan Meckling

(1976), mendefinisikan agensi sebagai hubungan antara dua pihak dimana satu pihak

(agent) setuju untuk bertindak sebagai representatif pihak lainnya (principal). Hubungan

ini dapat terjadi dikarenakan ketidakmampuan pemilik untuk mengelola perusahaannya,

sehingga memerlukan orang lain yang memiliki kemampuan agar dapat menjadi

representasi pemilik dalam mengelola perusahaan.

Serta menurut Godfrey et, al (2010;362) Teori keagenan adalah pendesainan

kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal

terjadi konflik kepentingan. Menurut Elfianto (2008) agency theory adalah individu-

individu yang berusaha untuk memaksimalkan tingkat kepuasan/kepentingan masing-

masing melalui sumber dayanya yang memadai dan inovasinya dalam bertindak dan

pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan mampu membentuk expectations

atau pengharapan yang tidak bias mengenamasa depan, dimana manajemen perusahaan

yang secara aktual menanggung konsekuensi biaya dan perbedaan perilaku melalui

pengurangan pada harga dari klaim atau hak pada perusahaan Kiswara (1999,8), dalam

Elfianto (2008). Sejalan dengan penelitian Sukartha (2007), dengan adanya kepemilikan

manajerial dapat meminimalisasi konflik kepentingan dengan adanya peningkatan

kepemilikan manajerial dan hal ini dapat meningkatkan prilaku penghindaran pajak demi

Pengaruh Kepemilikan..., Sulistio Hernowo, Ak.-Ibs, 2013



13

memenuhi kepentingan manajerial tersebut, serta Smith dan Watts (1992), menyatakan

kepemilikan menejerial merupakan program kebijakan remunerasi guna mengawangi

masalah keagenan.

Menurut Penelitian Ashari et al. (1994) dalam Kartika (2009) perusahaan besar

cenderung mendapatkan perhatian yang lebih besar dari analis dan investor dibandingkan

perusahaan kecil. Sebaliknya perusahaan yang memiliki aktiva besar yang kemudian

dikategorikan sebagai perusahaan besar umumnya akan mendapat lebih banyak perhatian

dari berbagai pihak seperti para analis, investor, maupun pemerintah. Untuk itu

perusahaan besar diperkirakan akan menghindari fluktuasi laba yang terlalu drastis,

sebab kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan bertambahnya pajak. Serta,

penurunan laba yang drastis akan memberikan image yang kurang baik. Oleh karena itu

perusahaan besar diperkirakan memiliki kecendrungan yang lebih besar untuk melakukan

tindakan manajemen laba yang bertujuan untuk menghindari pajak, Nasser dan Herlina

(2003:295), dalam Kartika (2009).

Terkait dengan tingkat utang, menurut Sweeney (1994), dalam Kartika (2009),

perusahaan yang dinyatakan melanggar perjanjian utang akan melakukan manajemen

laba dengan pola kenaikan laba sehingga menaikan ratio debt to equity pada level yang

ditentukan dan ini juga mempengaruhi tingkat pajak yang diterima perusahaan, serta

dengan meningkatkan pendanaan dengan hutang, peningkatan hutang akan menurunkan

konflik antara pemegang saham dengan manajemen. Jensen dan Meckling (1976).

2.1.2. Positive Accounting Theory (PAT)

Posititive accounting theory mempunyai keterkaitan dengan kepemilikan

manajerial, hal tersebut didukung dengan pernyataan Murphy (1985), Jensen dan

Murphy (1990), serta Smith dan Watts (1992), menyatakan kepemilikan menejerial
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merupakan program kebijakan remunerasi guna mengawangi masalah keagenan Mereka

menjelaskan bahwa kompensasi tetap berupa gaji, tunjangan, dan bonus terbukti dapat

digunakan sebagai sarana. untuk menyamakan kepentingan manajemen dengan

pemegang saham, dalam hal ini manajer melakukan manajemen laba karena dapat

mengurangi pajak untuk kepentingan dirinya dan pemegang saham.

Terkait dengan ukuran perusahaan Watts dan Zimmerman (1986) berpendapat

bahwa, dalam teori akuntansi positif menyatakan bahwa ukuran perusahaan

digunakan sebagai pedoman biaya politik dan biaya politik akan meningkat seiring

dengan meningkatnya ukuran dan risiko perusahaan. Dalam teori.ini dijelaskan

bahwa perusahaan besar mempunyai motivasi melakukan manajemen laba dengan

menurunkan laba guna menurunkan biaya politik.

Selanjutnya terkait dengan tingkat utang, Menurut Sweeney (1994), dalam

Kartika (2009), perusahaan yang dinyatakan melanggar perjanjian utang akan

melakukan manajemen laba dengan pola kenaikan laba sehingga menaikan ratio debt to

equity pada level yang ditentukan dan ini juga mempengaruhi tingkat pajak yang

diterima perusahaan.

Dalam Positive Accounting Theory terdapat tiga hipotesis yang dirumuskan

oleh Watts dan Zimmerman (1986) dan dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan

manajemen laba Sulisiyanto(2008), dalam Putri (2010) yaitu:

a Bonus Plan Hypothesis

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa “managers of firm with bonus

plans are more likely to use accounting methods that increase current periode

reported income”. Manajemen akan memilih metode akuntansi yang

memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang

memberikan bonus besar berdasarkan earnings lebih banyak menggunakan
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metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan. Dalam bonus atau

kompensasi manajerial, pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan

menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu.

Jumlah bonus inilah yang merupakan alasan bagi manajer untuk mengelola

dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai dengan yang disyaratkan agar

dapat menerima bonus. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu bogey

(tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan cap (tingkat laba

tertinggi). Jika laba berada di bawah bogey, maka tidak akan ada bonus yang

diperoleh manajer sedangkan jika laba berada di atas cap, maka manajer juga

tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah bogey,

manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih

besar pada periode berikutnya, begitu pula sebaliknya. Jadi manajer hanya

akan menaikkan laba bersih perusahaan hanya jika laba bersih berada  di

antara bogey dan cap. Upaya  ini membuat manajer cendrung akan selalu

memperoleh bonus dari periode ke periode. Akibatnya, pemilik perusahaan

terpaksa kehilangan sebagian dari kesejahteraannya yang dibagikan kepada

manajer sebagai bonus.

B Debt Covenant Hypothesis

Debt Covenant hyphotesis menyatakan bahwa “the large the firms debt

ratio, more likely manager use  accounting methods that  increase income”.

Dalam konteks perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan mengatur

labanya agar kewajiban utangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun

tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya

manajer untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator

kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan hutangnya. Perusahaan dengan

Pengaruh Kepemilikan..., Sulistio Hernowo, Ak.-Ibs, 2013



16

rasio debt yang tinggi akan berakibat menimbulkan kesulitan dalam memperoleh

dana tambahan dari pihak kreditor dan bahkan perusahaan dapat terancam

melanggar perjanjian utang.

C Political Cost Hypothesis

Political cost hyphotysis menyatakan bahwa “larger firms rather than small

firms are more likely to use accounting choice that reduce report profit”. Hal

ini didasari masalah pelanggaran regulasi pemerintah, beberapa regulasi yang

dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha, misalnya

undang- undang perpajakan, anti-trust, monopoli, dan sebagainya. Undang-

undang perpajakan mengatur jumlah pajak yang ditarik dari perusahaan

berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Dengan

kata lain, besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah sangat

tergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. perusahaan yang

memperoleh laba besar akan dipungut pajak lebih besar dan perusahaan yang

kecil akan dipungut pajak yang lebih kecil.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Menurut Chasbiandani (2012), Tax avoidance merupakan tindakan penghematan

pajak yang masih dalam koridor perundang – undangan (lawful fashion), sedangkan

Menurut Mardiasmo (2003), penghindaran pajak (Tax Avoidance) adalah suatu usaha

meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Senada

dengan Mardiasmo (2003), Menurut Heru (1997) dalam  Budiman (2012) penghindaran

pajak adalah usaha pengurangan pajak , namun tetap mematuhi ketentuan peraturan

perpajakan seperti memanfaatkan  pengecualian dan potongan yang diperkenankan
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maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang

berlaku.Dalam teori tradisional tax avoidance dianggap sebagai aktivitas untuk

mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham (Kim et.al.; 2011).

Berdasarkan penelitian  Dyreng at al., (2010) variabel ini dihitung melalui CASH ETR

(cash effective tax rate) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi

dengan laba sebelum pajak. Adapun rumus untuk menghitung CASH ETR adalah

sebagai berikut:

= Pembayaran PajakLaba Sebelum Pajak
2.2.2. Kepemilikan Manajerial

Menurut Wahidahwati, (2004) dalam Irawan (2009), Pengertian Kepemilikan

Manajerial adalah persentase suara yang berkaitan dengan saham dan opsi yang dimiliki

oleh manajer dan direksi suatu perusahaan. Dalam pengelolaan perusahaan, motivasi

yang berbeda antara manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham (owners-manager)

dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham (nonowners-manager) akan

mempengaruhi perilaku manajemen laba karena dapat mengurangi pajak. Oleh karena itu

mekanisme corporate governance melalui kepemilikan manajerial yang tinggi dapat

menekan kemungkinan perilaku manajer dalam melakukan earnings management, dan

sebaliknya, Irawan (2009), Sejalan dengan Gideon (2005) dalam Agusti (2009),

menurutnya pihak  manajemen  cenderung  mempengaruhi  tindakan  manajemen  laba

karena dapat mengurangi pajak.

Di samping itu, kepemilikan manajerial yang dapat meyelaraskan kepentingan

antara prinsipal dan agen, akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham yang juga

dirinya sendiri, sehingga akan menaikkan kinerja perusahaa, Irawan (2009), maka
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penulis menyimpulkan semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial, semakin tinggi

pula kinerja perusahaan yang akan dicapai.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa semakin besar proporsi

kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih

giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri.

Smith dan Watts (1992), menyatakan kepemilikan menejerial merupakan program

kebijakan remunerasi guna mengawangi masalah keagenan. Mereka menjelaskan bahwa

kompensasi tetap berupa gaji, tunjangan, dan bonus terbukti dapat digunakan sebagai

sarana untuk menyamakan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, dalam hal

ini manajer melakukan manajemen laba karena dapat mengurangi pajak untuk

kepentingan dirinya.

Menanggung baik dan buruknya akibat setiap keputusan yang di ambil.

kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakam skala rasio yang di hitung dari

persentase kepemilikan dewan direksi dari total saham yang beredar, berdasarkan

penelitian yang dilakukan sebelumnya dalam Subagyo dan Oktavia (2010).

MG TOWN = Kepemilikan saham dewan direksi + komisarisTotal saham yang beredar
2.2.3. Ukuran Perusahaan

Menurut Ardi dan Lana (2007), dalam Kartika (2009) mengatakan bahwa besar

(ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva. Semakin besar total aktiva,

semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Variabel ini digunakan untuk

menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan

tersebut.
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Ashari et al. (1994) dalam Kartika (2009), menyebutkan bahwa perusahaan yang

berukuran kecil akan lebih cenderung untuk melakukan praktik manajemen laba

dibandingkan dengan perusahaan besar, karena perusahaan besar cenderung

mendapatkan perhatian yang lebih besar dari analis dan investor dibandingkan

perusahaan kecil. Sebaliknya perusahaan yang memiliki aktiva besar yang kemudian

dikategorikan sebagai perusahaan besar umumnya akan mendapat lebih banyak perhatian

dari berbagai pihak seperti para analis, investor, maupun pemerintah. Untuk itu

perusahaan besar diperkirakan akan menghindari fluktuasi laba yang terlalu drastis,

sebab kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan bertambahnya pajak, serta

penurunan laba yang drastis akan memberikan image yang kurang baik. Oleh karena itu

perusahaan besar diperkirakan memiliki kecendrungan yang lebih besaar untuk

melakukan tindakan manajemen laba Nasser dan Herlina (2003:295), dalam Kartika

(2009).

Penulis menyimpulkan perusahaan besar akan melakukan lebih mungkin untuk

mengurangi laba laporan keuangan dan menunda laba kena pajak sesuai dengan agency

theory dan positive accounting theory untuk memenuhi kepentingannya dengan

menghindari pajak yang dikenakan.

Ferry dan Jones (1979) dalam  Budiman (2012) mendefenisikan ukuran

perusahaan sebagai gambaran besar  kecilnya  suatu perusahaan. Variabel size diukur

dengan menggunakan Natural logarithm total asset yang dimiliki perusahaan Guire at

al.,( 2011).

(Ln Total Asset)
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2.2.4. Pengertian Leverage

Weston dan Copeland (1997), dalam Tirsono (2008), memberikan suatu konsep

tentang Leverage (tingkat hutang) atau debt ratio yang merupakan perbandingan antara

nilai buku seluruh hutang (total debt) dengan total aktiva (total assets).

Terkait dengan agency theory dan positive accounting theory. Menurut Ulupui,

(2001), dalam Kartika (2009) mengatakan bahwa semakin tinggi proporsi leverage

relatif terhadap ekuitas meningkatkan resiko perusahaan. Sebagaimana rasio lainnya

faktor industri dan ekonomi sangat mempengaruhi, baik tingkat leverage maupun

sifat leverage jatuh tempo dan tingkat bunga tetap. Menurut Sweeney (1994), dalam

Kartika (2009), perusahaan yang dinyatakan melanggar perjanjian utang akan

melakukan manajemen laba dengan pola kenaikan laba sehingga menaikan ratio debt

to equity pada level yang ditentukan dan ini juga mempengaruhi tingkat pajak yang

diterima perusahaan, serta dengan meningkatkan pendanaan dengan hutang,

peningkatan hutang akan menurunkan konflik antara pemegang saham dengan

manajemen, Jensen dan Meckling (1976).

Perusahaan dengan jumlah leverage yang lebih besar memiliki kesempatan

yang lebih banyak melakukan tax planning, Phillips (2003).Adanya tax planning

biasanya membuat perusahaan dapat melakukan aktivitas  penghindaran pajak, serta

dapat disimpulkan perusahaan tersebut terindikasi melakukan penghindaran pajak.

Pengukuran yang diguanakan dalam variabel tingkat utang  adalah dihitung dari

besarnya tingkat utang perusahaan dibagi dengan total aset, berdasarkan penelitian

sebelumnya di dalam Subagyo dan Oktavia (2010).

= Tingkat utang perusahaanTotal Asset
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2.3 Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan pengumpulan data terhadap penelitian-penelitian yang

telah dilakukan sebelumnya dengan tema yang terkait dengan penelitian penulis.

Peneltian tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
NO. Nama

Peneliti
Judul Variabel Hasil Peneliatian

1 Theresa
Adelina
Victoria
Subakti
(2012)

Pengaruh
Karakteristik
Perusahaan dan
Reformasi
Perpajakan
Terhadap
Penghindaran
Pajak Di
Perusahaan
Industri
Manufaktur Yang
Terdaftar Di
Bursa Efek
Indonesia Tahun
2008-2010

Variabel Dependen:
Penghindaran pajak
Variabel Independen:
Size, Leverage, Bauran
aset dan Reformasi
Pajak

Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh

serta signifikan terhadap penghindaran

pajak.

Leverage tidak terbukti secara signifikan

memiliki pengaruh terhadap penghindaran

pajak.

2 Teddy

Haryadi

(2012)

Pengaruh
Intensitas Modal,
Leverage, dan
Ukuran
Perusahaan
Terhadap Tarif
Pajak Efektif Pada
Perusahaan
Pertambangan Di
BEI Tahun 2010-
2011.

Variabel Dependen:
Penghindaran Pajak
Variabel Independen:
Intensitas Modal,
Leverage, dan Size..

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh
signifikan terhadap tarif pajak efektif.
Leverage berpengaruh signifikan terhadap
tarif pajak efektif.

3 Subagyo
dan
Oktavia.
(2010)

Manajemen Laba
Sebagai Respon
Atas Perubahan
Tarif Pajak
Penghasilan
Badan di
Indonesia.

Variabel Dependen:
Discretionary Accrual
Variabel Independen:
Ukuran Perusahaan,
Tingkat utang,
Kepemilikan
Manajerial, Earnings
Pressure, Earnings
Bath, dan Persentase
saham di setor yang di
Perdagangkan di BEI.

Pada penelitian ini ditemukan pula bukti
bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh
perusahaan yang memperoleh laba (profit
firm) dipengaruhi oleh insentif pajak dan
insentif non pajak.
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
NO. Nama

Peneliti
Judul Variabel Hasil Peneliatian

4 Sean
McGuire
Mays,
Dechun
Wang Mays,
dan Ryan
Wilson.
(2011)

Dual Class

Ownership and

Tax Avoidance.

Variabel Dependen:
Penghindaran pajak
Variabel Independen:
Wedge , Dual

Pada penelitian ini ditemukan  bahwa
manajer dengan hak kontrol berlebihan
terlibat dalam penghindaran pajak secara
kurang signifikan dan hasil menunjukkan
bahwa dua kelas perusahaan terlibat dalam
secara kurang signifikan penghindaran pajak
daripada perusahaan-perusahaan kelas
tunggal.

5 Judi
Budiman
dan
Setiyono.
(2012).

Pengaruh
Karakter
Eksekutif
Terhadap
Penghindaran
Pajak (Tax
Avoidance).

Variabel
Dedependen:
Penghindaran pajak
Variabel Independen:
Karakter Eksekutif,
Ukuran Perusahaan,
Tingkat utang, dan
Pertumbuhan
Penjualann.

Penelitian tersebut menyebutkan bahwa
ukuran perusahaan dan tingkat utang
keduanya secara signifikan mampu
mempengaruhi nilai penghindaran pajak
(CASH ETR) perusahaan.

6 Nuralifmida
Ayu Annisa
Lulus
Kurniasih
(2012)

Pengaruh
Coorporate
Governance
Terhadap
Penghindaran
Pajak

Variabel
Dedependen:
Penghindaran pajak

Variabel Independen:
Kepemilikan
Institional, Dewan
Komisaris, Komite
Audit, dan Kualitas
Audit.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
unsur-unsur tata kelola perusahaan yang
terdiri dari kualitas audit dan komite audit
secara signifikan mempengaruhi aktivitas
penghindaran pajak

7 Brad
Badertscher
et al., (2011)

The Impact of
Private Equity
Ownership on
Portfolio Firms’
Corporate Tax
Planning

Variabel
Dedependen:
Penghindaran pajak
Variabel Independen:
Perusahaan
kepemilikan keluarga
terhadap nilai
portofolio.

Private equity yang didukung perusahaan
swasta terlibat dalam penghindaran pajak.

8 Tao Zeng
(2011)

Institutional
environment,
inside ownership
and effective tax
rate

Variabel
Dedependen:
Effective tax rate
Variabel Independen:
Instituional
environment and inside
ownership

Perusahaan memiliki tarif pajak efektif yang
lebih tinggi, namun, kepemilikan managerial
berpengaruh tidak signifikan terhadap tarif
pajak efektif.

9 Kenneth J.
Klassen
(1997)

The Impact of
Inside Ownership
Concentration on
the Trade Off
Between
Financial and Tax
Reporting

Variabel
Dedependen:
Financial and Tax
Reporting
Variabel Independen:
Inside Ownership

Manajer memiliki pengaruh terhadap
pelaporan keuangan dan pajak.

Sumber: Diolah oleh penulis
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2.4 Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dikembangkan penulis atas dasar

penelitian sebelumnya yang mengulas faktor-faktor manajemen laba terhadap

penghindaran pajak. Penulis mengembangkan dasar penelitian sebelumnya dalam

Budiman (2012) dan Subagyo dan Oktavia (2010), dimana dasar teori sebelumnya

diterapkan terhadap objek penelitian.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh penulis

Kerangka pemikiran penulis di atas menjelaskan mengenai pengaruh

variabel independen pertama (X1) yaitu kepemilikan manajerial dan pengaruhnya

terhadap variabel dependen (Y) yaitu penghindaran pajak, dijelaskan pula pengaruh

variabel independen kedua (X2) yaitu ukuran perusahaan terhadap variabel dependen (Y)

yaitu penghindaran pajak, dan yang terakhir dijelaskan pengaruh variabel indipenden

ketiga (X3) yaitu tingkat utang terhadap variabel dependen (Y) yaitu penghindaran pajak.

Serta pengaruh X1, X2, dan X3 secara bersamaan terhadap Y.

Kepemilikan
Manajerial

Ukuran
Perusahaan

Penghindaran
Pajak

Tingkat
Utang
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2.5 Pengembangan Hipotesis

Di dalam melakukan penelitian, penulis perlu melakukan pengembangan kerangka

teoritis yang didasarkan pada penelitian terdahulu. Sebab itu, dalam bab ini akan dibahas

mengenai penelitian terdahulu. Penulis menjadikan dasar penelitian sebelumnya sebagai

landasan teori, untuk dijadikan tolak ukur dan operasionalisasi penelitian yang akan

dilakukan oleh penulis, berikut hipotesis yang dikembangkan, antara lain:

2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Selain itu kepemilikan manajerial juga dapat dijelaskan oleh theory agency dan

posititive accounting theory, Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa semakin

besar proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka manajemen akan

berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah

dirinya sendiri. Murphy (1985), Jensen dan Murphy (1990), serta Smith dan Watts

(1992), menyatakan kepemilikan manajerial merupakan program kebijakan remunerasi

guna mengawangi masalah keagenan. Hal ini menyebabkan kepemilikan manajerial

dapat meminimalisasi konflik kepentingan dengan ini manajer dapat dengan leluasa

melakukan manajemen laba yang bertujuan untuk menghindari pajak demi memenuhi

kepentingan manajerial tersebut, Smith dan Watts (1992). Mereka menjelaskan bahwa

kompensasi tetap berupa gaji, tunjangan, dan bonus terbukti dapat digunakan sebagai

sarana untuk menyamakan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, dalam hal

ini manajer melakukan manajemen laba karena dapat mengurangi pajak untuk

kepentingan dirinya dan pemegang saham.

Adanya teori tersebut terdapat adanya hasil riset yang beragam, pada hasil

penelitian McGuire (2010) dan Klassen (1997) mengatakan keahlian manajemen dalam

menghindari pajak berpengaruh dengan kualitas pengungkapan dan kualitas laba. Hal
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yang sama juga dikatakan oleh Dyreng (2010) managerial memainkan peran penting

dalam menentukan tingkat penghindaran pajak, serta penelitian yang dilakukan Kerr

(2012) menunjukkan bahwa manajer mempunyai pengaruh dalam transaksi

penghindaran pajak, namun bertentangan dengan penelitian Tao (2011) yang

menemukan manajer mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap penghindaran

pajak. Berdasarkan uraian teori dan temuan riset terdahulu diatas maka peneliti

mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Ho1: Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

penghindaran pajak.

Ha1: Kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap

penghindaran pajak.

2.5.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Selain itu ukuran perusahaan juga dapat dijelaskan oleh theory agency dan

posititive accounting theory, Menurut Penelitian Ashari et al. (1994) dalam Kartika

(2009) perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian yang lebih besar dari analis

dan investor dibandingkan perusahaan kecil. Sebaliknya perusahaan yang memiliki

aktiva besar yang kemudian dikategorikan sebagai perusahaan besar umumnya akan

mendapat lebih banyak perhatian dari berbagai pihak seperti para analis, investor,

maupun pemerintah, untuk itu perusahaan besar diperkirakan akan menghindari fluktuasi

laba yang terlalu drastis, sebab kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan

bertambahnya pajak, serta, penurunan laba yang drastis akan memberikan image yang

kurang baik, oleh karena itu perusahaan besar diperkirakan memiliki kecendrungan yang
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lebih besar untuk melakukan tindakan manajemen laba yang bertujuan untuk menghindari

pajak, Nasser dan Herlina (2003:295), dalam Kartika (2009).

Watts dan Zimmerman (1978) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar

akan lebih sensitif terhadap biaya politik dan dengan begitu akan lebih mungkin untuk

menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba bersih laporan keuangan.

Perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai untuk memanipulasi proses

politik seperti yang mereka kehendaki misalnya dengan perencanaan pajak (tax

planning) ataupun mengatur kegiatan mereka untuk mencapai penghematan pajak yang

optimal. Ekspektasi bahwa perusahaan besar akan lebih mungkin untuk mengurangi laba

laporan keuangan dan menunda laba kena pajak sebagai respon menghindari pajak.

Dengan adanya teori tersebut terdapat adanya hasil riset yang beragam, pada hasil

penelitian Budiman dan Setiyono (2012) dan Zimmerman (1983), bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak efektif. Serta

bertentangan dengan hasil peneliaan dengan hasil penelitian Richardson dan Lanis

(2007) yang mendapatkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran

pajak, dari pendapat teori dan riset sebelumnya maka peneliti mengajukan hipotesis

sebagai berikut:

Ho3: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

penghindaran pajak.

Ha3: Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran

pajak.
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2.5.3 Pengaruh Tingkat Utang Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam Guenther (1994), Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa

perusahaan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak yang

berhubungan dengan pembayaran bunga atas hutang. Perusahaan akan menyesuaikan

tingkat hutangnya kepada tingkat rata-rata hutangnya dalam jangka panjang. Hal ini

terjadi karena adanya pengaruh pajak, yaitu sebagai faktor yang mendorong perusahaan

untuk meningkatkan hutangnya. Selain itu leverage juga dapat dijelaskan oleh theory

agency dan posititive accounting theory, menurut Sweeney (1994), dalam Kartika

(2009), perusahaan yang dinyatakan melanggar perjanjian utang akan melakukan

manajemen laba dengan pola kenaikan laba sehingga menaikan ratio debt to equity pada

level yang ditentukan dan ini juga mempengaruhi tingkat pajak yang diterima

perusahaan, serta dengan meningkatkan pendanaan dengan hutang, peningkatan hutang

akan menurunkan konflik antara pemegang saham dengan manajemen.

Perusahaan meningkatkan hutangnya karena bunga pinjaman merupakan biaya

yang dapat mengurangi pajak perusahaan. Dalam hal ini hutang bertindak sebagai tax

shields karena dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam

bentuk pembayaran bunga kepada pihak yang memberikan hutang.

Dengan adanya teori tersebut terdapat adanya hasil riset yang beragam, pada hasil

penelitian Budiman dan Setiyono (2012), Fransisco (2012), dan Sapari (2006) bahwa

tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun bertentangan

dengan penelitian Noor et, al (2008) dan Thomas (2009) yang menemukan hubungan

yang negatif tingkat utang terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian teori dan

temuan riset terdahulu diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:
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Ho2: Tingkat utang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran

pajak.

Ha2: Tingkat utang berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran

pajak.

2.5.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Tingkat Utang, dan Ukuran Perusahaan

Terhadap Penghindaran Pajak

Dari berbagai penelitian sebelumnya yang telah dijabarkan di atas, maka penulis

merumuskan hipotesis mengenai pengaruh simultan dari kepemilikan manajerial, tingkat

utang ,dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Ho4: Kepemilikan manajerial, tingkat utang, dan ukuran perusahaan secara

bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

penghindaran pajak.

Ha4: Kepemilikan manajerial, tingkat utang, dan ukuran perusahaan secara

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran

pajak.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Obyek penelitian ini terdiri dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu variabel

indipenden yang terdiri dari 3 variabel, diantara yaitu kepemilikan manajerial, tingkat utang,

dan ukuran perusahaan. Sedangkan penghindaran pajak dijadikan variabel dependen.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji variabel-variabel yang mempengaruhi

penghindaran pajak yang terjadi pada sektor consumer goods yang telah go publik selama

periode pengamatan yaitu pada tahun 2007 – 2011. Bursa Efek Indonesia merupakan tempat

beraktivitasnya pasar modal di Indonesia yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53,

Jakarta Selatan.

3.2. Teknik Penghimpunan Data

3.2.1. Jenis dan Sumber Data

Ghozali (2009), menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan kelompok orang,

peristiwa atau hal yang ingin peneliti investigasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indonesia

Capital Market Directory (ICMD) pada tahun 2007-2011.

3.2.2. Data Yang Dihimpun

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah sektor consumer goods dan

komponennya pada tahun 2007-2011 yang terdaftar di BEI dan ICMD dengan kriteria sebagai

berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI dan ICMD adalah sektor consumer

goods pada periode 2007-2011.
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2. Memplublikasikan laporan keuangan yang sudah diaudit selama periode

pengamatan dari tahun 2007-2011 dengan lengkap.

3. Perusahaan yang dijadikan sample dalam penelitian memiliki

kelengkapan data sesuai dengan data dan model yang digunakan dalam

penelitian.

4. Perusahaan yang dipilih tidak pernah keluar bursa (delisting) di BEI

selama periode pengamatan dari tahun 2007-2011.

3.2.3. Metode Pengumpulan Data

Data dapat diperoleh dari sumber data sekunder, yaitu merujuk pada informasi yang

dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada Ghozali (2009). Sumber data dalam

penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan dokumentasi laporan keuangan tahun

terakhir yaitu tahun 2007-2011 yang dikumpulkan melalui website resmi Bursa Efek

Indonesia (BEI) (www.idx.co.id) dan Indonesia Capital Market Directory (ICMD).

Berdasarkan kriteria diatas prosedur penentuan sampel akan dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut

Tabel 3. 1 Prosedur Penentuan Sampel

Kriteria Jumlah Perusahaan

Perusahaan yang terdaftar di BEI pada 31
Desember 2011.

440

Perusahaan dalam industri Consumer
Good yang memiliki informasi yang
dibutuhkan periode 2007-2011.

31

(Sumber : Data diolah penulis )
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3.2.4. Teknik Pengolahan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel. Ghozali (2009)

menjelaskan, data panel atau disebut juga pooled data merupakan gabungan antara cross

section data yaitu, sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu dalam satu kurun

waktu saja dan time series data yaitu, sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang

didaSpat dalam beberapa interval waktu tertentu. Manfaat dari menggunakan data panel

adalah karena merupakan penggabungan time series data dan cross section data maka, data

panel memberikan data yang lebih informatif, bervariasi, rendah tingkat kolonieritas antar

variabel, lebih besar free of freedom, dan lebih efisien.

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

3.2.5. Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini melibatkan 4 variabel yang terdiri atas 1 variabel dependen dan 3

variabel independen. Variabel dependen adalah penghindaran pajak, sedangkan variabel

independen tersebut yaitu kepemilikan manajerial, tingkat utang, dan ukuran perusahaan.

Ketiga variabel independen tersebut dipilih karena berdasarkan hasil pengujian empiris

sebelumnya terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur

modal. Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut.
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3.2.5.1 Variabel Dependen

Variabel Dependen menurut Sekaran (2006: 116) yaitu variabel yang dipengaruhi atau

tergantung oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Penghindaran pajak, menurut Chasbiandani (2012), Tax avoidance merupakan

tindakan penghematan pajak yang masih dalam koridor perundang – undangan (lawful

fashion), yang ada. Menurut Dyreng at al., (2010) variabel ini dihitung melalui CASH ETR

(cash effective tax rate) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi

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

berikut:

= Pembayaran PajakLaba Sebelum Pajak
3.2.5.2 Variabel Independen

Menurut Sekaran (2006: 117), mengemukakan bahwa Variabel independen

yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini

adalah :

1. Kepemilikan Manajerial (X1)

Menurut Wahidahwati, (2004) dalam Irawan (2009), Pengertian Kepemilikan

Manajerial adalah persentase suara yang berkaitan dengan saham dan opsi yang dimiliki oleh

manajer dan direksi suatu perusahaan. Di samping itu, kepemilikan manajerial yang dapat

meyelaraskan kepentingan antara prinsipal dan agen, akan meningkatkan kesejahteraan

pemegang saham yang juga dirinya sendiri, sehingga akan menaikkan kinerja perusahaan.

Semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial, semakin tinggi pula kinerja perusahaan

yang akan dicapai , kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakam skala rasio yang di

hitung dari persentase kepemilikan dewan direksi dari total saham yang beredar, berdasarkan

penelitian yang dilakukan sebelumnya dalam Subagyo dan Oktavia (2010).
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MG TOWN = Kepemilikan saham dewan direksiTotal saham yang beredar
2. Ukuran Perusahaan (X2)

Menurut Ardi dan Lana (2007), dalam Kartika (2009) mengatakan bahwa besar

(ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva. Semakin besar total aktiva, semakin

besar pula ukuran perusahaan tersebut. Variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran

perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut.

Ferry dan Jones (1979) dalam  Budiman dan Setiyono (2012) mendefenisikan ukuran

perusahaan sebagai gambaran besar  kecilnya  suatu perusahaan. Variabel size diukur dengan

menggunakan Natural logarithm total asset yang dimiliki perusahaan Guire at al.,( 2011).

SIZE = Ln Total Asset

3. Tingkat Utang (X3)

Weston dan Copeland (1997), dalam Tirsono (2008), memberikan suatu konsep

tentang Leverage (tingkat hutang) atau debt ratio yang merupakan perbandingan antara nilai

buku seluruh hutang (total debt) dengan total aktiva (total assets).

Pengukuran yang diguanakan dalam variabel tingkat utang  adalah dihitung dari

besarnya tingkat utang perusahaan dibagi dengan total aset, berdasarkan penelitian

sebelumnya di dalam Subagyo dan Oktavia (2010).

= Tingkat utang perusahaanTotal Asset
3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

melakukan studi dokumentasi dari annual report (laporan tahunan) terakhir yaitu, tahun

2007-2011 dan ICMD.
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Dari jenis perusahaan yang termasuk sektor consumer goods yang mempunyai

informasi yang lengkap dan kompeten. Informasi ini sangat berguna untuk mewakili tiap-tiap

indikator sehingga semua variabel dapat diukur menggunakan indikator tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang

diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain,

biasanya sudah dalam bentuk publikasi, Ghozali (2009). Data-data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang dijadikan sebagai

sampel penelitian yang dipublikasikan di BEI pada rentang waktu tahun 2007-2011. Data ini

diperoleh dari situs resmi BEI, serta ICMD.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian merupakan tahap dimana data-data yang telah

dikumpulkan di dalam penelitian diolah, untuk memberikan hasil dari penelitian dan

kesimpulan penelitian, sehingga dapat menjawab perumusan masalah penelitian. Penelitian

ini dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif. Dijelaskan oleh Widarjono (2007)

bahwa analisis kuantitatif merupakan analisis data-data yang telah dikumpulkan secara

statistik, untuk kemudian dilakukan uji hipotesis penelitian terhadap data yang didapat.

Perhitungan data  dalam penelitian ini mneggunakan program e-views untuk windows.

Berikut dijabarkan teknik-teknik yang digunakan peneliti, berdasarkan penelitian terdahulu,

untuk mengolah  data yang dikumpulkan.
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3.4.2 Uji Normalitas

Ghozali (2009) menjelaskan, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk

menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi normal. Model regresi

yang baik adalah model yang memiliki data normal atau mendekati normal. Para peneliti

menggunakan pedoman bahwa jika setiap variabel terdiri atas 30 data, maka data tersebut

sudah terdistribusi dengan normal Winarno (2011) Uji Normalitas yang digunakan dalam

penelitian ini adalah uji Jargue-Bera test atau J-B test. Uji ini mengukur perbedaaan skewness

dan kurtosis data dan data dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Adapun

hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut :

H0 : Data terdistribusi normal

Ha : Data tidak terdistribusi normal

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 yang

artinya residual data berdistribusi normal Winarno (2011).

3.4.3 Penentuan 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 Widarjono, (2007). Metode

common effect merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu

dengan mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya

menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita

bisa menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi model data

panel. Metode ini dikenal dengan estimasi common effect. Dalam pendekatan common effect

tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data

antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu Widarjono (2007). Metode fixed effect

merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk
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menangkap adanya perbedaan intersep. Hal ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara

perusahaan namun intersepnya sama antar waktu (time invariant). Disamping itu, model fixed

effect juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar

waktu Widarjono (2007). Dimasukkannya variabel dummy di dalam model fixed effect

bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model 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 (2007).

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

langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan estimasi dengan fixed effect

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

Ho : Menggunakan model common effect

H1 : Menggunakan model fixed effect

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

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

menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda antar perusahaan

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

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

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

Chow saja namun apabila hasilnya menolak Ho

maka selanjutnya melakukan uji Hausman.

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

Ho : Menggunakan model random effect

H1 : Menggunakan model fixed effect

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah penggunaan model

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

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

adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di lain pihak alternatifnya metode OLS

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

keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan

estimasi tersebut. Apabila Chi Square hitung lebih kecil dari Chi Square tabel, maka Ho

diterima yang artinya menggunakan model random effect. Jika Ho dapat diterima, maka

selesai sampai di Uji Hausman saja.

3.4.4 Uji Asumsi Klasik

Menurut Teorema Gauss-Markov, setiap pemerkira/estimator regresi harus memenuhi

kriteria BLUE, yaitu Gujarati, (2006).

a. Best = yang terbaik.

b. Linear = merupakan kombinasi linear dari data sampel.

c. Unbiased = rata-rata atau nilai harapan (E( )) harus sama dengan nilai yang sebenarnya

( ).

d. Efficient estimator = memiliki varians yang minimal di antara pemerkira lain yang tidak

bias.

Model regresi perlu diuji dengan asumsi klasik karena kriteria BLUE di atas, yang

dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji

autokorelasi.
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3.4.4.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan

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

problem multikolinearitas. Salah satu untuk mengetahui ada/tidaknyamultikolinearitas ini

dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel independen. Dalam rule

of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga terjadi masalah

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

maka diduga model tidak ada masalah multikolinieritas. Adanya multikolinieritas masih

menghasilkan estimator yang BLUE, tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian

yang besar Widarjono (2007).

3.4.4.2 Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian

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

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang lebih baik adalah yang homoskedastisitas

atau tidak terjadi heteroskedastisitas kerena data cross section mengandung berbagai ukuran

(kecil, sedang, dan besar). Ghozali (2009). Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau

tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji White dengan melihat

probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun hipotesis, yaitu :

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas

Ha : Ada heteroskedastisitas

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

Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas Widarjono (2007).

Pengaruh Kepemilikan..., Sulistio Hernowo, Ak.-Ibs, 2013



39

3.4.4.3 Uji Autokorelasi

Uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada koorelasi

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

(sebelumnya) Ghozali (2009). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terjadi problem

Autokorelasi yang menyebabkan model yang digunakan tidak layak dipakai. Masalah

autokorelasi sering ditemui dalam data time series, sedangkan dalam data cross section jarang

ditemukan adanya unsur autokorelasi. Sebagian besar data time series menunjukkan adanya

autokorelasi positif daripada autokorelasi negatif. Dikarenakan data time series sering

mnunjukkan adanya kesamaan pergerakan naik turun.  Menurut Gujarati (2003) dalam

Winarno (2011:5.26) autokorelasi disebabkan oleh data yang mengandung pergerakan naik

turun secara musiman, kekeliruan memanipulasi data, data time series dan data yang

dianalisis tidak bersifat stasioner. Jika terdapat masalah autokorelasi akan menyebabkan

estimator bersifat BLUE. Untuk mengidentifikasi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji

durbin watson. Dalam penelitian ini akan digunakan uji durbin watson. Hipotesa yang

digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut :

Ho : Tidak ada gejala autokorelasi

Ha : Ada gejala autokorelasi
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Tabel 3. 2 Uji Durbin watson
Nilai statistik d Hasil0 < < Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif≤ ≤ Daerah keraguan-raguan; tidak ada keputusan≤ ≤ 4 − Menerima hipotesis nol; tidak autokorelasi positif/negatif4 − ≤ ≤ 4 − Daerah keraguan-raguan; tidak ada keputusan4 − ≤ ≤ 4 Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi negatif

Autokorelasi

positif

Ragu-ragu Tidak ada

autokorelasi

Ragu-ragu Autokorelasi

negatif

Sumber: Widarjono (2009:146)

3.4.5 Analisis Regresi Berganda

Disebutkan oleh Widarjono (2007) sebagai berikut “ Jika pengukuran pengaruh antar

variabel melibatkan lebih dari satu variabel bebas (X1, X2, X3, ........, Xn) dinamakan

analisis regresi linier berganda, dikatakan linier karena setiap estimasi atas nilai diharapkan

mengalami peningkatan atau penurunan mengikuti garis lurus. “

Pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi penelitian yang dilakukan oleh penulis,

dimana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu kepemilikan

manajerial, tingkat utang dan ukuran perusahaan. Persamaan regresi liner berganda pada

penelitian ini diadopsi berdasarkan persamaan estimasi regresi linier Widarjono (2007).

0 4 − 4 − 42
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Model Penelitian

Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai

berikut:

CASH ETRi,t = β0 + β1MG TOWNi,t + β2 SIZEi,t + β3 Leveragei,t + ε.

Notasi :

CASH ETRi,t = Cash effective tax rate perusahaan i pada tahun t.

MG TOWNi,t = Kepemilikan manajerial i pada tahun t.

Leveragei,t = Tingkat utang perusahaan i pada tahun t.

Sizei,t = Besar  kecilnya  suatu total asset perusahaan i periode t.

β0 = Konstanta

ε = error

3.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan pengujian secara simultan (uji F)

dan pengujian secara parsial (uji T).

3.5.1 Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap

variabel dependen Ghozali, (2009). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan

probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%.

Kriteria pengujiannya sebagai berikut :

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

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho tidak dapat ditolak
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3.5.2 Uji T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen

Ghozali, (2009). Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara

parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah :

Ho : β i = 0

Ha : β i ≠ 0

i = 1,2,3.

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-

masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya sebagai

berikut :

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

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho tidak dapat ditolak

3.5.3 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi ( ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang kecil berarti kemampuan

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghozali, (2009).

Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 dan 1. Nilai R2 mencerminkan seberapa

besar variasi dari variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel Independen X. Jika

Nilai R2= 0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila

R2= 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.
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Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah

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

independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel dependen. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih

dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif  lain yaitu nilai adjusted R2.

Adjusted R2 disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan mengevaluasi mana model

regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel

independen ditambahkan ke dalam model.

Dalam kenyataan nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki

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

R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R2 = 1,

maka adjusted R2 = R2 = 1 sedangkan jika nilaiR2 = 0, maka adjusted R2= (1 - k)/(n - k). Jika

k > 1, maka adjusted R2 akan bernilai negatif

Nilai adjusted R2 berkisar 0 sampai 1 berarti kuat kemampuan variabel independen

dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Sebaliknya jika adjusted R2 semakin

mendekati 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen menjelaskan fluktuasi

variabel dependen Widarjono, (2007).

Rumus R2 sebagai berikut : Rumus adjusted R2 sebagai berikut

Dimana : N = banyaknya observasi dan k = banyak variabel (bebas dan terikat).
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BAB IV

ANALISIS & PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pasar modal merupakan sarana intermediasi antara pihak yang memiliki

kelebihan dana  (surplus unit) dengan pihak yang mengalami kesulitan dana (deficit

unit). Di Indonesia, pasar modal dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang

berlokasi di kawasan SCBD Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan. Objek yang

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam Industri

Consumer Good tahun 2007-2011 yang selalu aktif diperdagangkan dan

mempublikasikan laporan keuangannya selama tahun penelitian.Berdasarkan perusahaan

yang ada dan kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan oleh penulis, maka diperoleh

sebanyak 29 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.Perusahaan-

perusahaan atau emiten yang termasuk dalam sampel penelitian ini dapat dilihat pada

Tabel 4.1.berikut ini :

Tabel 4. 1
Perusahaan Yang Termasuk Dalam Indiustri Consumer Good 2007-2011

No. Nama Perusahaan Sektor

1 Prashida Aneka Niaga Tbk. Food and Beverages

2 Sekar Laut Tbk. Food and Beverages

3 Siantar Top Tbk. Food and Beverages

4 Indofood Sukses Makmur Tbk. Food and Beverages
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No. Nama Perusahaan Sektor

5 Ultrajaya Milk Industry & Trading Food and Beverages

6 Gudang Garam Tbk. Tobbaco Manufacturers

7 Indofarma (Persero) Tbk. Pharmaceuticals

8 Kalbe Farma Tbk. Pharmaceuticals

9 Pyridam Farma Tbk. Pharmaceuticals

10 Mandom Indonesia Tbk. Cosemetics and Household

11 Kedaung Indah Can Tbk. Houseware

12 Langgeng Makmur Industri Tbk. Houseware

13 Metrodata Electronic Tbk. Electronics

14 Sat Nusa Persada Tbk. Electronics

15 Kabelindo Murni Tbk. Cable

16 Sumiindo Kabel Tbk. Cable

17 Unitex Tbk. Textile Garment

18 Panasia Indosyntec Tbk. Textile Garment

19 Sunson Textile Manufacture Tbk. Textile Garment

20 Astra Otoparts Tbk. Components

21 Astra International Tbk. Components

22 Prima Aloy Steel Tbk. Components

23 Indospring Tbk. Components

24 Nipress Tbk. Components

25 Indokorsa Tbk. Components

26 Gozco Plantations Tbk. Plantations

27 Tunas Baru Lampung Tbk. Plantations
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No. Nama Perusahaan Sektor

28 Catur Sentosa Adiprana Tbk. Trade

29 Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Trade

(Sumber : ICMD, diolah)

Industri Consumer Good diklasifikasikan oleh BEI menjadi 5 sektor yaitu sektor

Food and Beverages, sektor Tobacco Manufacturers, sektor Pharmaceuticals, sektor

Cosmetics and Household, dan sektor Houseware. Sebagai industri barang konsumsi,

PDB perkapita Indonesia yang terus mengalami peningkatan tentu saja mendorong tren

Industri ini mengalami peningkatan dan memperlihatkan prospek yang menjanjikan.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai masing-masing sektor yang termasuk dalam

industri Consumer Good beserta alasan dipilihnya sebagai objek dalam penelitian ini

akan dijelaskan pada paragraf berikutnya.

Sektor Food and Beverages merupakan sektor yang relatif stabil dibandingkan

dengan sektor lainnya.Krisis ekonomi global pada tahun 2008-2009 lalu terbukti tidak

mampu menahan pertumbuhan di Industri makanan dan minuman. Tahun 2008 misalnya,

industri ini masih bisa tumbuh 2,34% dengan volume penjualan Rp.505 triliun dan tahun

2009 meningkat hingga 11,22% dengan volume penjualan sebesar Rp.555 triliun (Data

Badan Standardisasi Nasional). Pada tahun 2010 industri makanan dan minuman

mencapai volume penjualan Rp.605 triliun dan di tahun 2011 mencapai Rp.690 triliun

(Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia-GPMMI). Atas dasar tersebut

tak mengherankan apabila sampai saat ini Industri makanan dan minuman menjadi salah

satu industri yang paling bergairah di Bursa Efek Indonesia.
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Sektor Tobbaco Manufacturers merupakan sektor yang memproduksi barang

yang saat ini sudah menjadi gaya hidup bagi banyak masyarakat di Indonesia. Dari

survey yang dilakukan oleh Global Adult Tobacco Survey–GATS Pada tahun 2011

populasi orang dewasa di Indonesia yang merokok mencapai 59,9 juta dimana 50,3 juta

diantaranya adalah perokok setiap hari.

Tabel 4. 2
Penjualan sektor Cosmetic and Household, Houseware, Elektronics, Cable,

Textile Garment Components, Plantations dan Trade
Tahun 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

Cosemetics and Household (Dalam Triliun Rp.)

Mandom Indonesia Tbk. 1018 1.24 1.389 1.467 1.655

Houseware

Kedaung Indah Can Tbk. 64 93 83 81 88

Langgeng Makmur Industri Tbk. 303 326 381 402 502

Elektronics

Metrodata Electronic Tbk. 2713 3422 3397 3953 4408

Sat Nusa Persada Tbk. 1654 2161 2007 2220 2057

Cable

Kabelindo Murni Tbk. 320 540 301 542 865

Sumiindo Kabel Tbk. 1590 1645 1226 311 1411

Textile Garment Components

Unitex Tbk. 128 154 146 165 206
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Panasia Indosyntec Tbk. 897 1204 937 662 1016

Sunson Textile Manufacture Tbk. 630 540 427 447 403

Plantations

Gozco Plantations Tbk. 133 290 408 454 492

Tunas Baru Lampung Tbk. 1844 3955 2784 2951 3731

Trade

Catur Sentosa Adiprana Tbk. 2134 2711 2874 3346 4166

Trade

Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 4893 5526 4310 4775 5086

(Sumber : ICMD, diolah)

4.2. Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Statistik Deskriptif
Tabel 4. 3

Hasil Statistik Deskriptif

CASH_ETR MG_TOWN SIZE LEVERAGE
Mean 0.287346 0.057560 27.66814 0.517868
Median 0.281400 0.026100 27.52531 0.470000
Maximum 4.019100 0.308000 32.66486 2.100000
Minimum -3.841500 0.000100 25.10856 0.071100
Std. Dev. 0.550703 0.079724 1.613036 0.335884
Skewness -0.800724 1.627934 1.014095 2.682607
Kurtosis 37.07312 4.633615 4.215777 12.63681

Jarque-Bera 7514.544 85.69800 36.11286 785.6799
Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

Sum 44.53870 8.921800 4288.561 80.26950
Sum Sq. Dev. 46.70410 0.978808 400.6903 17.37403
Observations 155 155 155 155

(Sumber: Olahan Penulis)
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk nilai rata-rata dari variabel

Penghindaran Pajak (CASH_ETR) pada perusahaan yang termasuk dalam industri

Consumer Good tahun 2007-2011 adalah sebesar 28,73% dimana CASH_ETR tertinggi

yang mencapai 4.0191 dicapai oleh PT. Kedaung Indah Can Tbk. tahun 2007 dan

CASH_ETR terendah yaitu -3.8415 terjadi pada PT. Langgeng Makmur Industry Tbk.

pada tahun 2007. Sedangkan standar deviasi CASH_ETR untuk industri Consumer Good

periode 2007-2011 adalah sebesar 0,550703 hal ini menunjukan data menjauhi angka

rata-rata..

Rata-rata variabel Kepemilikan Manajerial (MG_TOWN) pada perusahaan yang

termasuk dalam industri Consumer Good tahun 2007-2011 adalah sebesar 5,75%

dimana MG_TOWN tertinggi yang mencapai 30,8% dicapai oleh PT. Mandom

Indonesia Tbk. tahun 2007 dan MG_TOWN terendah yaitu 0,01% terjadi pada PT.

Unitex Tbk. pada tahun 2008. Sedangkan standar deviasi MG_TOWN untuk industri

Consumer Good periode 2007-2011 adalah sebesar 0,079724 hal ini mennunjukan data

mendekati angka rata-rata.

Rata-rata variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) pada perusahaan yang termasuk

dalam industri Consumer Good tahun 2007-2011 adalah sebesar 27,66 kali dimana SIZE

tertinggi yang mencapai 32,66 kali dicapai oleh PT. Astra Internaational Tbk. tahun 2011

dan SIZE terendah yaitu 25,10 kali terjadi pada PT. Kedaung Indah Can Tbk. pada tahun

2007. Sedangkan standar deviasi SIZE untuk industri Consumer Good periode 2007-

2011 adalah sebesar 1.6130 hal ini menunjukan data menjauhi angka rata-rata.

Rata-rata variabel Tingkat Utang (LEVERAGE) pada perusahaan yang termasuk

dalam industri Consumer Good tahun 2007-2011 adalah sebesar 51,78% dimana

LEVERAGE tertinggi yang mencapai 2.1000 kali dicapai oleh PT. Unitex Tbk. tahun

2008 dan LEVERAGE terendah yaitu 7,11% terjadi pada PT. Mandom Indonesia Tbk.
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pada tahun 2007. Sedangkan standar deviasi Leverage untuk industri Consumer Good

periode 2007-2011 adalah sebesar 0,3358 hal ini menunjukan data menjauhi angka rata-

rata.

Dari sebaran data diatas dapat dilihat kemungkinan distribusi datanya tidak

normal, namun untuk mendapatkan kepastian dari sebaran datanya maka akan dilakukan

uji normalitas data dengan menggunakan uji Jarque-Bera.

4.2.2 Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal

atau tidak.Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal atau mendekati

normal.Dimana dalam model regresi (baik berganda maupun panel) pengujian dilakukan

terhadap data residual.Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak

dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Dimana Hipotesis pada uji Jarque-

Berra adalah sebagai berikut:

H0 : Data berdistribusi Normal

Ha : Data tidak berdistribusi Normal

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

menerima H0 yang artinya data berdistribusi normal Winarno (2011). Dari hasil

pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, di dapat bahwa data berdistribusi normal

sehingga memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada

gambar dan ringkasan statistik uji berikut:
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Gambar 4. 1
Hasil Uji Normalitas

(Sumber : Olahan penulis )

Dari gambar dapat dilihat bahwa nilai probablitas statistik uji Jarque- Berra

sebesar 4.149787 dan probability lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya

bahwa data berdistribusi normal.

4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik

Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukan hubungan yang valid atau

tidak bias maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang

digunakan. Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi syarat non

multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi.

4.2.3.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar

variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada
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Series: Standardized Residuals
Sample 2007 2011
Observations 137

Mean  6.92e-17
Median -0.005554
Maximum  0.322816
Minimum -0.328567
Std. Dev.  0.118420
Skewness  0.217312
Kurtosis  3.733534

Jarque-Bera  4.149787
Probability  0.125570
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atau tidaknya multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel.

Dengan melihat koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien korelasi

diatas 0,85 maka di duga terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya

apabila koefisien korelasi dibawah 0,85 maka diduga tidak terjadi masalah

multikolinieritas dalam model Widarjono, (2007).

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel berikut ini, hasil besaran korelasi antar

variabel independen kurang dari 0,85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel, tidak

ada satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel

independen yang diatas 0,85, maka data terbebas dari masalah multikolinearitas. Dalam

penelitian ini bisa disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi antar variabel kepemilikan

manajerial, ukuran perusahaan, dan tingkat utang yaitu tidak adanya hubungan linier

antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

MG_TOWN SIZE LEVERAGE

MG_TOWN 1.000000 -0.304876 -0.124975

SIZE -0.304876 1.000000 -0.177311

LEVERAGE -0.124975 -0.177311 1.000000

(Sumber : data, diolah)

4.2.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

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

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penenlitian ini

menggunakan metode uji White. Dimana hipotesis uji White adalah:

H0 : Tidak ada Heteroskedastisitas

Ha : Ada Heteroskedastisitas
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Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5%

maka terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas Widarjono, (2007).

Tabel 4. 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.047317 Prob. F(9,127) 0.4065

Obs*R-squared 9.465526 Prob. Chi-Square(9) 0.3955

Scaled explained SS 12.19274 Prob. Chi-Square(9) 0.2027

(Sumber : data, diolah)

Berdasarkan uji White pada tabel 4.5 yang telah diolah oleh penulis, dapat

disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi. Dapat diketahui bahwa

nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square sebesar 0,3955 yang dimana nilai

tersebut lebih besar dari signifikansi 5% (0,3935 > 0,05) yang artinya terima Ho atau

tidak ada heteroskedastisitas.

4.2.3.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota

observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Untuk mendeteksi ada tidaknya

masalah autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode uji durbin watson.

Apabila nilai d berada diantara ≤ ≤ 4 − maka tidak ada otokorelasi, maka

menerima Ho yang artinya tidak ada autokorelasi (Widarjono, 2007). Dimana hipotesis

dari uji durbin watson adalah:

H0 : Tidak ada Autokorelasi

Ha : Ada Autokorelasi
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Tabel 4. 6
Hasil Uji Autokorelasi

Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 07/02/13   Time: 18:52
Sample: 1 137
Included observations: 137
F-statistic 0.926022 Durbin-Watson stat 1.977678
Prob(F-statistic) 0.466369

(Sumber : data, diolah)

Berdasarkan uji DW pada tabel di atas yang telah diolah oleh penulis, dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam regresi. Dapat diketahui

bahwa nilai probabilitas dari DW stat sebesar 1.977678 yang dimana nilai tersebut

berada di posisi ≤ ≤ 4 − , maka menerima Ho yang artinya tidak ada

autokorelasi yang artinya terima Ho atau tidak ada autokorelasi.

4.2.4. Penentuan Model Regresi Data Panel

Data panel atau pooled data merupakan kombinasi dari data time series dan cross

section. Metode data panel digunakan untuk mengatasi interkorelasi di antara variabel-

variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran

regresi. Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi

regresi dari data panel.Pertama-tama data yang ada diuji dengan menggunakan uji Chow

untuk memilih model regresi antara Common effect atau Fixed effect. Jika data tidak

lolos uji Chow, maka kemudian dilanjutkan dengan menggunakan uji Hausman untuk

memilih model regresi antara Fixed effectatau Random effect.
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4.2.4.1. 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. Kemudia 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 (dengan derajat bebas [df1 dan df2] sebesar n-1 dan n*T-n-k) 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.

Berdasarkan uji Chow pada tabel dibawah ini, nilai F hitung sebesar 1.319470

sedangkan F tabel dengan signifikansi 0,05 (α = 5%) , df1 = 27, df2 = 106 adalah sebesar

1.559122. Dengan membandingkan nilai F hitung terhadap F tabel diperoleh hasil bahwa

nilai F hitung lebih besar dari F tabel yang menyebabkan H0 ditolak.Artinya bahwa

Model yang terpilih adalah Model Fixed Effect. Kemudian jika probabilitas dari cross

section F sebesar 0,1611 yang lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima yang artinya

model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Common effect.
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Tabel 4. 7
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: OPS

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 1.319470 (27,106) 0.1611

Cross-section Chi-square 39.695533 27 0.0547

(Sumber : Olahan penulis )

4.2.4.2. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara

variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, hasil

analisis dapat ditunjukan pada tabel sebelumnya penelitian ini menggunakan model

common effect sesuai dengan hasil uji chow yang telah dilakukan sebelumnya yaitu

menerima Ho artinya di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model common

effect. Selanjutnya hasil regresi data panel dengan metode common effect pada penelitian

ini disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 8
Hasil Regresi Metode Common Effect

Cross-section fixed effects test equation:

Method: Panel Least Squares

Included observations: 5

Cross-sections included: 28

Total pool (unbalanced) observations: 137

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.450493 0.197804 2.277472 0.0244

MG_TOWN? 0.364164 0.149251 2.439943 0.0160

SIZE? -0.097126 0.032446 -2.993521 0.0033

LEVERAGE? -0.005141 0.006843 -0.751267 0.4538

(Sumber : Olahan penulis)
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Berdasarkan tabel di atas maka bentuk persamaan regresi data panel yang

terbentuk adalah sebagai berikut:= 0.450493 + 0.364164 _ − 0.097126− 0.005141LEVERAGE
Adapun interpretasinya adalah sebagai berikut:

a. Koefisien konstanta sebesar 0.450493 artinya jika variabel kepemilikan

manajerial (MG_TOWN), ukuran perusahaan (SIZE), dan tingkat utang

(Leverage) bernilai konstan, maka rata-rata penghindaran pajak (Cash_ETR)

perusahaan Consumer Good di BEI tahun 2007-2011 adalah sebesar 0. 450493

satu satuan.

b. Nilai p-value yang dihasilkan dari p-value hitung adalah sebesar 0,0160. Hal ini

menunjukkan p-value hitung (0,0160) lebih kecil daripada p-value tabel (0,05).

Koefisien regresi untuk kepemilikan manajerial (MG_TOWN) sebesar 0,364164.

Hal ini berarti variabel MG_TOWN berpengaruh positif terhadap penghindaran

pajak perusahaan consumer good di BEI tahun 2007-2011. Jika MG_TOWN

mengalami kenaikan satu satuan, maka penghindaran pajak (CASH_ETR)

perusahaan Consumer Good di BEI tahun 2007-2011 akan mengalami

peningkatan sebesar 0,364164 satu satuan.

c. Nilai p-value yang dihasilkan dari p-value hitung adalah sebesar 0,0033. Hal ini

menunjukkan p-value hitung (0,0033) lebih kecil daripada p-value tabel (0,05).

Koefisien regresi untuk ukuran perusahaan (SIZE) sebesar -0,097126 ,berarti

variabel SIZE berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan

consumer good di BEI tahun 2007-2011. Jika SIZE mengalami penurunan satu
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satuan, maka penghindaran pajak perusahaan Consumer Good di BEI tahun

2007-2011 akan mengalami penurunan sebesar -0,097126 satu satuan.

d. Nilai p-value yang dihasilkan dari p-value hitung adalah sebesar 0,4538. Hal ini

menunjukkan p-value hitung (0,4538) lebih besar daripada p-value tabel (0,05).

Koefisien regresi untuk tingkat utang (LEVERAGE) sebesar -0,005141 berarti

variabel LEVERAGE berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

perusahaan consumer good di BEI tahun 2007-2011.

Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian signifikansi pengaruh tiap variabel

independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan Uji-t, kemudian

dilanjutkan dengan pengujian ketepatan model regresi data panel dengan Uji F beserta

pengujian goodness of fit terhadap model data panel melalui besaran nilai Koefisien

Determinasi (R-square adjusted). Hasil dari ketiga tahapan ini adalah sebagai berikut.

4.2.5. Teknik Pengujian Hipotesis

4.2.5.1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen

yaitu kepemilikan manajerial (MG_TOWN), ukuran perusahaan (SIZE), dan tingkat

utang (LEVERAGE) terhadap penghindaran pajak (CASH_ETR) dengan

membandingkan antara probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria

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

Ho dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka tidak dapat ditolak Ho.
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Tabel 4. 9 Hasil Uji t
Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: CASH_ETR?

Method: Panel Least Squares

Included observations: 5

Cross-sections included: 28

Total pool (unbalanced) observations: 137

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.450493 0.197804 2.277472 0.0244

MG_TOWN? 0.364164 0.149251 2.439943 0.0160

SIZE? -0.097126 0.032446 -2.993521 0.0033

LEVERAGE? -0.005141 0.006843 -0.751267 0.4538
(Sumber : Olahan penulis)

Hipotesis 1 :

H0 : Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

penghindaran pajak.

Ha : Kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap

penghindaran pajak.

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel kepemilikan manajerial

(MG_TOWN) memiliki probabilitas sebesar 0,0160 lebih kecil dari  tingkat signifikansi

5% (0,0160 < 0,05) yang artinya H0 tidak dapat diterima. Koefisien yang dihasilkan juga

menunjukkan tanda positif, yaitu sebesar 0.364164. Hal ini mengindikasikan bahwa

kepemilikan manajerial (MG_TOWN) secara parsial memiliki pengaruh secara

signifikan terhadap penghindaran pajak (CASH_ETR) perusahaan yang termasuk dalam

industri Consumer Good di  Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011.

Hipotesis 2 :

H0 : Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

penghindaran pajak.

Ha : Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran

pajak.

Pengaruh Kepemilikan..., Sulistio Hernowo, Ak.-Ibs, 2013



60

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel ukuran perusahaan (SIZE)

memiliki probabilitas sebesar 0,0033 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,0033 <

0,05) yang artinya H0 tidak dapat diterima. Koefisien yang dihasilkan juga menunjukan

tanda negatif, yaitu sebesar -0.097126 mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan

(SIZE) secara parsial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak

(CASH_ETR) perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di  Bursa Efek

Indonesia periode 2007-2011.

Hipotesis 3 :

H0 : Tingkat Utang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran

pajak.

Ha : Tingkat Utang berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel tingkat utang (LEVERAGE)

memiliki probabilitas sebesar 0,4538 lebih kecil dari  tingkat signifikansi 5% (0,4530 >

0,05) yang artinya menerima H0. Koefisien yang dihasilkan juga menunjukan tanda

negatif, yaitu sebesar -0.005141 mengindikasikan bahwa tingkat utang (LEVERAGE)

secara parsial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak

(CASH_ETR) perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di  Bursa Efek

Indonesia periode 2007-2011.

Dari hasil uji t (parsial) di atas, dapat disimpulkan ternyata, dari tiga variabel

independen (MG_TOWN, SIZE, dan LEVERAGE) yang diduga memengaruhi secara

signifikan terhadap penghindaran pajak (CASH_ETR) hanya terdapat dua variabel

(MG_TOWN dan SIZE) yang secara statistik memengaruhi penghindaran pajak

perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia

(BEI) pada priode 2007-2011.
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4.2.5.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data

panel yang digunakan telah tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel- variabel

independen (dalam hal ini variable MG_TOWN, SIZE, dan LEVERAGE) terhadap

variabel dependen (dalam hal ini CASH_ETR) secara keseluruhan (pengaruh semua

variabel) dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dimana hipotesis yang

digunakan adalah sebagai berikut:

Hipotesis 4 :

H0:  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Kepemilikan

Manajerial (MG_TOWN), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan Tingkat Utang

(LEVERAGE) terhadap Penghindaran Pajak (CASH_ETR)

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Kepemilikan

Manajerial (MG_TOWN), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan Tingkat Utang

(LEVERAGE) terhadap Penghindaran Pajak (CASH_ETR)

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) lebih kecil atau

sama dengan 0,05 maka tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) lebih

besar dari 0,05 maka terima Ho. Yang artinya bahwa minimal terdapat satu variabel

independen yang memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Adapun hasil uji F

disajikan pada tabel berikut ini :
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Tabel 4. 10
Hasil Uji F

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: CASH_ETR?
Method: Panel Least Squares

Date: 07/03/13   Time: 11:18

Sample: 2007 2011

Included observations: 5

Cross-sections included: 28

Total pool (unbalanced) observations: 137

R-squared 0.127818 Mean dependent var 0.278265

Adjusted R-squared 0.108145 S.D. dependent var 0.126801

S.E. of regression 0.119748 Akaike info criterion -1.378092

Sum squared resid 1.907164 Schwarz criterion -1.292837

Log likelihood 98.39932 Hannan-Quinn criter. -1.343447

F-statistic 6.497065 Durbin-Watson stat 1.727553
Prob(F-statistic) 0.000389

(Sumber : Olahan penulis)

Dari hasil uji F  (Simultan) pada tabel di atas, dapat diketahui nilai dari

probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000389 dimana nilai probabilitas ini jauh dibawah

tingkat signifikansi sebesar 5% (0,000389 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari

uji F (simultan) menolak Ho dan menerima Ha, artinya bahwa variabel kepemilikan

manajerial (MG_TOWN), ukuran perusahaan (SIZE), dan tingkat utang (LEVERAGE)

secara simultan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (CASH_ETR)

perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia

periode 2007-2011. Atau dapat disimpulkan minimal terdapat satu variabel dari ketiga

variabel dependen pada penelitian ini memengaruhi penghindaran pajak.
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4.2.5.3. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi

variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen.Selain itu koefisien

determinasi digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur seberapa baik garis

regresi dari data yang diteliti. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua

variabel independen, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai Adjusted . Adjusted

disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel.

Tabel 4. 11
Hasil Koefisien Determinasi

Dependent Variable: CASH_ETR?

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/11/13 Time: 15:36

Sample: 2007 2011

Included observations: 5

Cross-sections included: 28

Total pool (unbalanced) observations: 137

R-squared 0.127818 Mean dependent var 0.278265

Adjusted R-squared 0.108145 S.D. dependent var 0.126801

(Sumber : Olahan penulis)

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukan bahwa nilai

Adjusted sebesar 0.108145 atau 10.8145%. Nilai ini cukup tinggi. Hal ini

menunjukan kepemilikan manajerial (MG_TOWN), ukuran perusahaan (SIZE), dan

tingkat utang (LEVERAGE) menjelaskan variasi penghindaran pajak (CASH_ETR)

dengan sangat baik sebesar 10.8145%.  Sisanya yaitu 0.891855 atau 89.1855%

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.
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4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Wahidahwati, (2004) dalam Irawan (2009), pengertian kepemilikan

manajerial adalah persentase suara yang berkaitan dengan saham dan opsi yang dimiliki

oleh manajer dan direksi suatu perusahaan. Rasio ini membandingkan kepemilikan

saham dewan direksi dan komisaris dengan total saham yang beredar.

Semakin besar kepemilikan manajerial yang dimiliki manajer maka semakin

besar kemampuan manajerial berupaya untuk lebih giat memenuhi kepentingan

pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri, dengan cara manajemen laba yang

dapat mempengaruhi pajak yang dikenakan perusahaan, hal inilah yang menjadikan

perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak demi memenuhi kepentingan

manajerial tersebut.

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel kepemilikan manajerial

memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0160 di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%,

artinya tidak dapat menerima Ho maka variabel kepemilikan manajerial memiliki

pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat dikatakan bahwa

variabel kepemilikan manajerial menjadi pertimbangan bagi manajerial untuk

mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh McGuire (2010) yang menemukan bahwa secara parsial

kepemilikan manajerial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran

pajak. Hal ini menunjukan kesesuaian teori yang ada dimana manajerial memainkan

peran penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak dengan cara manajemen

laba yang bertujuan untuk menguntungkan pemilik yang juga dirinya sendiri
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4.3.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Ardi dan Lana (2007), dalam Kartika (2009) mengatakan bahwa besar

(ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva. Semakin besar total aktiva,

semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Variabel ini digunakan untuk

menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan

tersebut, karena perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian yang lebih besar

dari analis dan investor dibandingkan perusahaan kecil. Sebaliknya perusahaan yang

memiliki aktiva besar yang kemudian dikategorikan sebagai perusahaan besar umumnya

akan mendapat lebih banyak perhatian dari berbagai pihak seperti para analis, investor,

maupun pemerintah. Untuk itu perusahaan besar diperkirakan akan menghindari

fluktuasi laba yang terlalu drastis, sebab kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan

bertambahnya pajak, serta penurunan laba yang drastis akan memberikan image yang

kurang baik.

Dari hasil uji hipotesis secara parsial, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai

probabilitas sebesar 0,0033 di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%, artinya tidak dapat

menerima Ho maka variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Selain itu dari hasil pengujian penelitian ini ukuran perusahaan memiliki

hubungan yang negatif dengan penghindaran pajak yang sesuai dengan teori yang ada

dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) dan

Zimmerman (1983) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh

secara signifikan dan memiliki hubungan yang negatif terhadap penghindaran pajak.

Hubungan ini membuktikan bahwa, jika perusahaan besar melakukan

penghindaran pajak, maka perusahaan besar akan melakukan penghindaran pajak yang

lebih kecil, hal tersebut didukung dengan kesesuaian teori yang ada, dimana perusahaan

Pengaruh Kepemilikan..., Sulistio Hernowo, Ak.-Ibs, 2013



66

besar cenderung mendapatkan perhatian yang lebih besar dari analis, investor maupun

pemerintah dibandingkan perusahaan kecil dan ukuran perusahaan yang lebih besar akan

lebih sensitif terhadap biaya politik dan dengan begitu akan lebih mungkin untuk

menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba bersih laporan keuangan.

Perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai untuk memanipulasi proses

politik seperti yang mereka kehendaki misalnya dengan perencanaan pajak (tax

planning) ataupun mengatur kegiatan mereka untuk mencapai penghematan pajak yang

optimal.

4.3.3. Pengaruh Tingkat Hutang (LEVERAGE) Terhadap Penghindaran Pajak

Weston dan Copeland (1997), dalam Tirsono (2008), memberikan suatu konsep

tentang Leverage (tingkat hutang) atau debt ratio yang merupakan perbandingan antara

nilai buku seluruh hutang (total debt) dengan total aktiva (total assets). Sedangkan rasio

tingkat utang sendiri adalah rasio untuk menilai kemampuan pendanaan perusahaan

dengan hutang.

Semakin besar tingkat utang perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan

keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak yang berhubungan dengan pembayaran

bunga atas hutang. Perusahaan akan menyesuaikan tingkat hutangnya kepada tingkat

rata-rata hutangnya dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh pajak,

yaitu sebagai faktor yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan hutangnya.

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, bahwa variabel tingkat utang

(LEVERAGE) memiliki nilai probabilitasnya sebesar 0,4538 diatas tingkat signifikansi

sebesar 5%, artinya menerima Ho maka variabel tingkat utang tidak memiliki pengaruh

secara signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini sejalan dengan
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penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Noor et, al (2008) dan Thomas (2009) yang

menemukan bahwa variabel tingkat utang tidak memiliki pengaruh secara signifikan

terhadap penghindaran pajak.

Hubungan ini menunjukan tidak adanya pengaruh antara leverage dengan

penghindaran pajak ini di karenakan proses penghindaran pajak pada perusahaan yang

memiliki tingkat leverage yang lebih rendah tidak berbeda dengan proses penghindaran

pajak yang lebih tinggi. Dimana Pemerintah atau Direktorat Jendral Pajak (DJP)

memiliki peraturan untuk mengatur sumber pendanaan modal perusahaan dari hutang,

baik pada perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi maupun tingkat leverage yang

rendah. Oleh karena itu penghindaran pajak tidak di pengaruhi oleh leverage.

4.3.4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial (MG_TOWN), Ukuran perusahaan

(SIZE), dan Tingkat Utang (LEVERAGE) Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan, bahwa variabel Kepemilikan

Manajerial (MG_TOWN), Ukuran perusahaan (SIZE), dan Tingkat Utang

(LEVERAGE) Terhadap Penghindaran Pajak memiliki nilai probabilitas F  senilai

0,000389 jauh dibawah tingkat signifikansi sebesar 5% yang berarti tidak dapat

menerima Ho maka variabel MG_TOWN, SIZE, dan LEVERAGE berpengaruh

signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa

penghindaran pajak perusahaan yang termasuk di dalam Industri Consumer Good di BEI

tahun 2007-2011 dipengaruhi oleh variabel MG_TOWN, SIZE, dan LEVERAGE

apabila dilakukan secara bersama-sama, sehingga cara ini layak digunakan untuk

melakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
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4.4. Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kepemilikan

manajerial (MG_TOWN), ukuran perusahaan (SIZE), dan tingkat utang (LEVERAGE)

pengaruh terhadap penghindaran pajak (CASH_ETR) perusahaan, terdapat beberapa hal

yang bisa dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak pemerintah dan

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial,

ukuran perusaha an, dan tingkat utang terhadap penghindaran pajak yang termasuk

dalam industri Consumer Good tahun 2007-2011.

Penelitian ini mengambil perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer

Good tahun 2007-2011 sebagai objek dari penelitian ini, dan didapatkan 29 perusahaan

yang memenuhi kriteria dimana perusahaan tersebut selalu aktif diperdagangkan dan

mempublikasikan laporan keuangannya selama periode penelitian. Secara umum

penelitian ini mengacu pada kondisi lima tahun terakhir dengan melihat kondisi

keuangan perusahaan (fundamental perusahaan) untuk dapat mengetahui penghindaran

pajak pada Industri Consumer Good di BEI.

Bagi pihak pemerintah, kepemilikan manajerial dapat menjadi salah satu

pertimbangan untuk mengantisipasi perusahaan mana saja yang akan melakukan

penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Smith dan Watts (1992) yang

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat meminimalisasi konflik kepentingan

dengan adanya peningkatan kepemilikan manajerial dan hal ini dapat meningkatkan

prilaku penghindaran pajak demi memenuhi kepentingan manajerial tersebut.
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Terkait dengan hasil penelitian ukuran perusahaaan terhadap penghindaran pajak,

pemerintah perlu mewaspadai atas perusahaan yang memiliki total aset yang besar atau

tinggi. Hal ini membuktikan bahwa, jika perusahaan besar melakukan penghindaran

pajak, maka perusahaan besar akan melakukan penghindaran pajak yang lebih kecil, hal

tersebut didukung dengan kesesuaian teori yang ada, dimana perusahaan besar cenderung

mendapatkan perhatian yang lebih besar dari analis, investor maupun pemerintah

dibandingkan perusahaan kecil dan ukuran perusahaan yang lebih besar akan lebih

sensitif terhadap biaya politik dan dengan begitu akan lebih mungkin untuk

menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba bersih laporan keuangan.

Perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai untuk memanipulasi proses

politik seperti yang mereka kehendaki misalnya dengan perencanaan pajak (tax

planning) ataupun mengatur kegiatan mereka untuk mencapai penghematan pajak yang

optimal.

Berhubungan dengan hasil penelitian tingkat hutang terhadap penghindaran

pajak, pemerintah tidak perlu mewaspadai atas perubahan tingkat utang yang dimiliki

perusahaan. Hal ini disebabkan pada hasil penelitian penulis, ditemukan adanya

pengaruh negatif tingkat hutang yang besar terhadap penghindaran pajak sehingga ini

menandakan perusahaan dengan tingkat hutang yang besar akan mematuhi peraturan

pemerintah mengenai pajak.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Kepemilikan Manajerial (MG_TOWN) memiliki pengaruh secara signifikan

terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dapat menunjukan bahwa variabel

MG_TOWN menjadi pertimbangan utama bagi Direktorat jendral pajak (DJP) perlu

memberikan perhatian khusus kepada perusahaan yang termasuk dalam industri

Consumer Good di BEI periode 2007-2011 dikarenakan informasi perubahan

MG_TOWN yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan terbukti berpengaruh

secara signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan yang termasuk dalam

industri Consumer Good di BEI periode 2007-2011.

2. Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap

penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dapat menunjukan bahwa variabel SIZE

menjadi pertimbangan utama bagi Direktorat jendral pajak (DJP) perlu

memberikan perhatian khusus kepada perusahaan yang termasuk dalam industri

Consumer Good di BEI periode 2007-2011 dikarenakan informasi perubahan SIZE

yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan terbukti berpengaruh signifikan

terhadap penghindaran pajak perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer

Good di BEI periode 2007-2011.
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3. Variabel Tingkat Utang (LEVERAGE) tidak memiliki pengaruh secara signifikan

terhadap penghindaran pajak perusahaan. Semakin tinggi atau semakin besar

LEVERAGE suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi kebijakan manajemen untuk

menghindari pajak. Direktorat jendral pajak (DJP) tidak perlu memberikan perhatian

khusus kepada perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di BEI

periode 2007-2011.

4. Kepemilikan Manajerial (MG_TOWN), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan Tingkat

Utang (LEVERAGE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran

Pajak (Cash_ETR) perusahaan. Hal ini menunjukan semakin baik rasio keuangan

suatu perusahaan akan mendorong peningkatan harga saham perusahaan yang

termasuk dalam industri Consumer Good di BEI periode 2007-2011 ditunjukkan

dengan pengaruh signifikan pada peningkatan pada variabel kepemilikan manajerial

(MG_TOWN), ukuran perusahaan (SIZE), dan tingkat utang (LEVERAGE) secara

simultan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Direktorat jendral pajak (DJP) perlu memberikan perhatian khusus kepada

perusahaan-perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial dan size yang tinggi,

sehubungan dengan analisis yaang menyatakan kepemilikan manajerial dan size.

Berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan

dengan tingkat kepemilikan manajerial dan size yang tinggi memberikan kontribusi

yang besar dalam penerimaan pajak.
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2. Negara diharapkan dapat memperhatikan tarif pajak yang diberlakukan karena akan

berdampak meningkatkan iklim usaha bagi pelaku usaha di semua bidang usaha yang

akan mempengaruhi peneriman seiring dengan bertambahnya domain wajib pajak

perusahaan.

3. Bagi penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya, karena

sangat dimungkinkan variabel lain yang tidak dimasukkan penelitian ini berpengaruh

terhadap penghindaran pajak. Selain itu dapat menambah rentang waktu penelitian

yang lebih panjang juga dengan memperbesar sampel penelitian dan tidak hanya

terbatas pada perusaahan sektor industri Consumer Good tetapi mengambil

perusahaan yang berbeda jenis, yaitu jasa atau bidang industri lain untuk melakukan

analisis yang lebih baik dan akurat terhadap harga saham perusahaan.

4. Penelitian selanjutnya, juga dapat melakukan perbandingan antara sebelum dan

sesudah perubahan tarif pajak yang berlaku.
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DATA LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Angka Variabel Setiap Perusahaan

Kode Tahun Cash_etr MG_TOWN leverage SIZE

_STTP 2007 0,3294 0,0651 0,3100 26,97217

_STTP 2008 -0,3096 0,0651 0,4200 27,16381

_STTP 2009 -0,0310 0,0310 0,2600 27,03085

_STTP 2010 0,0736 0,0424 0,3100 27,19912

_STTP 2011 0,2932 0,0424 0,4800 27,56356

_RALS 2007 0,2146 0,0368 0,2500 28,69075

_RALS 2008 0,1754 0,0368 0,2500 28,73099

_RALS 2009 0,1716 0,0368 0,2300 28,79705

_RALS 2010 0,1385 0,0366 0,2300 28,87977

_RALS 2011 0,1304 0,0366 0,2400 28,95519

_GGRM 2007 0,3452 0,0204 0,4054 30,79986

_GGRM 2008 0,2920 0,0174 0,3553 30,81211

_GGRM 2009 0,2780 0,0080 0,3249 30,93538

_GGRM 2010 0,2515 0,0080 0,3065 31,05664

_GGRM 2011 0,2504 0,0085 0,3719 31,29685

_UNTX 2007 0,7487 0,0001 1,6800 25,73623

_UNTX 2008 0,0027 0,0001 2,1000 25,75466

_UNTX 2009 -0,0209 0,0001 1,9600 25,69075

_UNTX 2010 0,0203 0,0002 2,0600 25,75958

_UNTX 2011 0,0487 0,0002 2,0700 25,80243

_MTDL 2007 0,3050 0,0205 0,7000 27,78138

_MTDL 2008 0,3791 0,0171 0,6700 27,88473

_MTDL 2009 0,3563 0,1059 0,6200 27,6884
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_MTDL 2010 0,3565 0,1197 0,6200 27,57471

_MTDL 2011 0,3454 0,1541 0,5400 27,87341

_HDTX 2007 0,5735 0,0261 0,4700 27,84827

_HDTX 2008 0,0045 0,0261 0,5600 27,85677

_HDTX 2009 0,4446 0,0261 0,5000 27,71694

_HDTX 2010 0,9249 0,0238 0,4600 27,64848

_HDTX 2011 0,1466 0,0238 0,4400 27,6445

_SKLT 2007 -1,7791 0,0064 0,4720 25,93109

_SKLT 2008 0,4202 0,0064 0,4990 26,02659

_SKLT 2009 -0,0315 0,0064 0,4220 26,00233

_SKLT 2010 0,2168 0,0064 0,4070 26,01845

_SKLT 2011 0,2544 0,0012 0,4260 26,09018

_INAF 2007 0,4981 0,0002 0,7112 27,64041

_INAF 2008 0,4899 0,0002 0,6924 27,59451

_INAF 2009 0,2291 0,0002 0,5897 27,31361

_INAF 2010 0,3852 0,0002 0,5759 27,32172

_INAF 2011 0,3312 0,0002 0,4335 27,73979

_INDF 2007 0,3374 0,0005 0,6300 31,0224

_INDF 2008 0,3083 0,0005 0,6700 31,30963

_INDF 2009 0,2970 0,0005 0,6200 31,32943

_INDF 2010 0,2756 0,0006 0,4700 31,48702

_INDF 2011 0,2299 0,0006 0,4100 31,61231

_KAEF 2007 0,3671 0,0027 0,3452 27,95798

_KAEF 2008 0,4236 0,0027 0,3444 27,99959

_KAEF 2009 0,3732 0,0027 0,3644 28,07739

_KAEF 2010 0,2233 0,0027 0,3278 28,13621

_KAEF 2011 0,2596 0,0027 0,3019 28,21449
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_TKGA 2007 0,2336 0,2096 0,9600 25,21632

_TKGA 2008 0,8194 0,2096 0,9600 25,2938

_TKGA 2009 0,8283 0,3080 0,9600 25,34576

_TKGA 2010 -0,1570 0,3080 1,0300 25,37363

_TKGA 2011 -0,1818 0,3080 1,0800 25,44301

_KICI 2007 4,0191 0,0460 0,2200 25,10856

_KICI 2008 0,5450 0,0460 0,2400 25,18014

_KICI 2009 0,3247 0,0460 0,2800 25,15737

_KICI 2010 0,2466 0,0460 0,2600 25,17694

_KICI 2011 0,3862 0,0460 0,2600 25,19399

_SSTM 2007 -0,1685 0,1040 0,7500 27,52427

_SSTM 2008 0,0944 0,0593 0,6900 27,52667

_SSTM 2009 0,2680 0,0665 0,6400 27,50004

_SSTM 2010 0,2956 0,0766 0,6300 27,49458

_SSTM 2011 0,1875 0,0751 0,6500 27,46077

_IKBI 2007 0,3030 0,0009 0,2500 27,10224

_IKBI 2008 0,3110 0,0009 0,2000 27,17911

_IKBI 2009 0,2945 0,0010 0,1800 27,12156

_IKBI 2010 0,3985 0,0010 0,1400 27,0646

_IKBI 2011 0,2607 0,0010 0,1900 27,17752

_PRAS 2007 0,3211 0,0627 0,7600 27,0203

_PRAS 2008 0,2752 0,0627 0,7900 27,04281

_PRAS 2009 0,2301 0,0627 0,8100 26,76522

_PRAS 2010 0,8703 0,0591 0,7100 26,85876

_PRAS 2011 0,7896 0,0591 0,7100 26,90103

_TCID 2007 0,3080 0,0077 0,0711 27,30971

_TCID 2008 0,3184 0,0018 0,1039 27,53758
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_TCID 2009 0,2925 0,0019 0,1144 27,62563

_TCID 2010 0,2425 0,0014 0,0943 27,67718

_TCID 2011 0,2635 0,0014 0,0977 27,754

_CSAP 2007 0,3122 0,0950 0,6200 27,70631

_CSAP 2008 0,3221 0,0540 0,6100 27,8353

_CSAP 2009 0,3552 0,0540 0,6500 27,95715

_CSAP 2010 0,2362 0,0541 0,6900 28,16453

_CSAP 2011 0,2294 0,0541 0,7000 28,32875

_PYFA 2007 0,3356 0,2308 0,2965 25,27879

_PYFA 2008 0,3667 0,2308 0,2980 25,31489

_PYFA 2009 0,3051 0,2308 0,2700 25,32781

_PYFA 2010 0,2551 0,2308 0,2323 25,33429

_PYFA 2011 0,2700 0,2308 0,3019 25,49424

_INDS 2007 0,5333 0,0041 0,8700 27,11898

_INDS 2008 0,3251 0,0041 0,8800 27,54571

_INDS 2009 0,2646 0,0041 0,7300 27,15482

_INDS 2010 0,3238 0,0041 0,7100 27,36942

_INDS 2011 0,2505 0,0041 0,4500 27,7618

_NIPS 2007 0,3072 0,1835 0,6900 26,39399

_NIPS 2008 0,6286 0,1835 0,6200 26,50712

_NIPS 2009 0,4791 0,1835 0,6000 26,47418

_NIPS 2010 0,2814 0,1240 0,5600 26,54515

_NIPS 2011 0,2804 0,1831 0,6300 26,82513

_BRAM 2007 0,4665 0,2352 0,3000 28,07241

_BRAM 2008 0,3409 0,2540 0,2900 28,1455

_BRAM 2009 0,4044 0,2540 0,1700 27,93085

_BRAM 2010 0,3132 0,2810 0,1900 28,03163
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_BRAM 2011 0,4224 0,2777 0,2800 28,13791

_PTSN 2007 0,3459 0,0353 0,3400 27,47829

_PTSN 2008 0,5090 0,0353 0,4700 27,58454

_PTSN 2009 0,2386 0,0353 0,4800 27,52531

_PTSN 2010 0,0883 0,0353 0,4300 27,43934

_PTSN 2011 0,2046 0,0353 0,3900 27,35252

_LMPI 2007 -3,8415 0,0002 0,2700 26,99945

_LMPI 2008 0,3723 0,0002 0,3000 27,05134

_LMPI 2009 0,2396 0,0002 0,2600 27,01579

_LMPI 2010 0,3879 0,0002 0,3400 27,13495

_LMPI 2011 0.2996 0,0002 0,4100 27,25399

_AUTO 2007 0,1949 0,0004 0,3200 28,87063

_AUTO 2008 0,2097 0,0008 0,3000 29,01263

_AUTO 2009 0,1447 0,0008 0,2700 29,1668

_AUTO 2010 0,1211 0,0007 0,2700 29,35126

_AUTO 2011 0,1223 0,0007 0,3200 29,57181

_ASII 2007 0,2504 0,0004 0,5000 31,78238

_ASII 2008 0,2645 0,0004 0,5000 32,02226

_ASII 2009 0,2413 0,0004 0,4500 32,11896

_ASII 2010 0,1914 0,0004 0,4800 32,35714

_ASII 2011 0,1821 0,0004 0,5100 32,66486

_PSDN 2007 1,0299 0,0023 0,6100 26,39907

_PSDN 2008 0,3999 0,0024 0,5300 26,38263

_PSDN 2009 0,2326 0,0025 0,5100 26,59151

_PSDN 2010 0,3454 0,0026 0,5300 26,75061

_PSDN 2011 0,3572 0,0165 0,5100 26,76677

_SONA 2007 0,1519 0,0421 0,6900 26,87398
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_SONA 2008 0,7397 0,0421 0,7300 27,10739

_SONA 2009 0,8025 0,0421 0,6300 26,94584

_SONA 2010 0,2029 0,0418 0,6000 27,15921

_SONA 2011 0,2191 0,0418 0,3600 27,24175

_ULTJ 2007 0,2227 0,0572 0,3901 27,94058

_ULTJ 2008 0,0886 0,1758 0,3395 28,18528

_ULTJ 2009 0,3866 0,1472 0,3123 28,1807

_ULTJ 2010 0,5289 0,1472 0,3532 28,32746

_ULTJ 2011 0,6461 0,1472 0,3579 28,40997

_GZCO 2007 0,3468 0,0220 0,4700 27,64897

_GZCO 2008 0,1754 0,0330 0,3600 27,98772

_GZCO 2009 0,1716 0,0300 0,4300 28,32069

_GZCO 2010 0,1496 0,0290 0,4100 28,37095

_GZCO 2011 0,1003 0,0654 0,4700 28,67292

_TBLA 2007 0,2915 0,0010 0,6200 28,53001

_TBLA 2008 0,0500 0,0010 0,6800 28,66153

_TBLA 2009 0,2159 0,0010 0,6800 28,65575

_TBLA 2010 0,2350 0,0010 0,6600 28,606

_TBLA 2011 0,2200 0,0010 0,6200 29,07668

_KBLM 2007 0,4165 0,0893 0,4900 26,79327

_KBLM 2008 2,2567 0,0893 0,5100 26,85256

_KBLM 2009 -0,9752 0,1533 0,3700 26,59477

_KBLM 2010 0,3332 0,1534 0,4400 26,72269

_KBLM 2011 0,2533 0,1534 0,6200 27,18934
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Lampiran 2. Hasil Uji Autokorelasi dan asil Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Autokorelasi

Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 07/02/13   Time: 18:52
Sample: 1 137
Included observations: 137
F-statistic 0.926022 Durbin-Watson stat 1.977678
Prob(F-statistic) 0.466369

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.047317 Prob. F(9,127) 0.4065

Obs*R-squared 9.465526 Prob. Chi-Square(9) 0.3955

Scaled explained SS 12.19274 Prob. Chi-Square(9) 0.2027
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Lampiran 3. Hasil Uji Chow dan Hasil Regresi Penelitian

Dependent Variable: CASH_ETR?

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/11/13   Time: 20:11

Sample: 2007 2011

Included observations: 5

Cross-sections included: 28

Total pool (unbalanced) observations: 137

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.450493 0.197804 2.277472 0.0244

MG_TOWN? 0.364164 0.149251 2.439943 0.0160

SIZE? -0.097126 0.032446 -2.993521 0.0033

LEVERAGE? -0.005141 0.006843 -0.751267 0.4538

R-squared 0.127818 Mean dependent var 0.278265

Adjusted R-squared 0.108145 S.D. dependent var 0.126801

S.E. of regression 0.119748 Akaike info criterion -1.378092

Sum squared resid 1.907164 Schwarz criterion -1.292837

Log likelihood 98.39932 Hannan-Quinn criter. -1.343447

F-statistic 6.497065 Durbin-Watson stat 1.727553

Prob(F-statistic) 0.000389
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