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ABSTRAK 

 

“PENGARUH TAX AVOIDANCE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, 

DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP COST OF DEBT  

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Aneka  

Industri Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018)” 

 

 
OLEH : 

APRINALDI SYOFYAN 

11573103237 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh Tax Avoidance, Kepemilikan 

Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Cost of Debt pada perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI periode  2014-2018. 

Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 19 perusahaan dengan metode penarikan 

sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 

data sekunder yang diperoleh melalui mengakses www.idx.co.id. Analisis data 

menggunakan regresi data panel yang terdiri analisis statistik deskriptif, uji 

asumsi klasik. pemilihan model regresi data panel, dan uji hipotesis.  

Hasil analisis data atau regresi data panel menunjukkan bahwa secara 

simultan Tax Avoidance, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan 

berpengaruh simultan terhadap Cost of Debt. Variabel independen dapat 

menjelaskan pengaruh Cost of Debt sebesar 22,59% sedangkan sisanya sebesar 

77,41% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi 

ini. Secara parsial variabel Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Cost of Debt. Sedangkan variabel 

Tax Avoidance tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Cost of 

Debt. 

 

Kata Kunci : Tax Avoidance, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, 

dan Cost of Debt 
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ABSTRACT 

 

“THE EFFECT OF TAX AVOIDANCE, INSTITUTIONAL OWNERSHIP, 

AND COMPANY SIZES ON COST OF DEBT (Empirical Studies in 

Manufacturing Companies of Sub-Various Industries Registered on  

IDX Period 2014-2018)” 

 

 
BY : 

APRINALDI SYOFYAN 

11573103237 

 

This research is a quantitative descriptive study that aims to find out how 

the influence of Tax Avoidance, Institutional Ownership, and Company Size on 

the Cost of Debt in manufacturing companies in various industry sectors listed on 

the Stock Exchange in the 2014-2018 period. The number of samples of this study 

were 19 companies with a sampling method using purposive sampling method. 

This study uses secondary data obtained through accessing www.idx.co.id. Data 

analysis uses panel data regression consisting of descriptive statistical analysis, 

the classic assumption test. panel data regression model selection, and hypothesis 

testing. 

The results of data analysis or panel data regression indicate that 

simultaneous Tax Avoidance, Institutional Ownership, and Company Size have a 

simultaneous effect on the Cost of Debt. The independent variable can explain the 

effect of Cost of Debt of 22.59% while the remaining 77.41% is influenced by 

other factors not included in this regression model. Partially, Institutional 

Ownership and Company Size variables have a negative and significant effect on 

the Cost of Debt. While the Tax Avoidance variable does not positive and not 

significantly effect on the Cost of Debt. 

 

Keyword: Tax Avoidance, Institutional Ownership, Company Size, and the Cost of 

Debt 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di berbagai negara pajak merupakan sebuah penerimaan yang cukup besar 

begitu juga di negara Indonesia. Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam 

penerimaan pemerintah Indonesia. Karena itulah pelaksanaan perpajakan sangat 

diatur oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankna penerimaan negara. 

Pengertian pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

28 tahun 2007 Pasal 1, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak merupakan salah satu kontributor terbesar dalam penerimaan negara, 

pemerintah berupaya untuk memaksimalkan pendapatannya dari sektor pajak. Di 

Indonesia usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan dari 

sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan 

jumlah pajak (Suminarsasi, 2012). Intensifikasi pajak adalah peningkatan 

intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun 

belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar 

dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada, sedangkan ekstensifikasi pajak 

adalah upaya untuk memperluas subyek dan obyek serta penyesuaian tarif. 

Dengan adanya program pemerintah itu, diharapkan dapat meningkatkan 
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kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Bila setiap wajib pajak 

sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan 

Negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib 

pajak potensial cenderung bertambah setiap tahun. 

Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini dan adanya persaingan secara 

global mengharuskan perusahaan untuk melakukan operasi dengan efisien. Hal 

tersebut dikarenakan salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan 

laba. Efisiensi dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah melalui 

efisiensi biaya. Dengan efisiensi biaya ini perusahaan dapat memaksimalkan laba. 

Salah satu efisiensi biaya dapat dilakukan dengan cara meminimalkan beban pajak 

yang timbul dari aktvitas perusahaan, karena pajak merupakan beban yang sangat 

signifikan bagi perusahaan. Sesuai dengan tujuannya dalam memaksimalkan laba, 

banyak perusahaan baik perusahaan nasional maupun multinasional berusaha 

meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan ketentuan pajak yang 

berlaku. 

Adanya perbedaan pandangan antara perusahaan dengan manajemen 

perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika memiliki 

beban pajak yang tinggi akan cenderung mendorong manajemen untuk 

mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi laba 

perusahaan. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan 

tindakan pajak agresif guna mengurangi beban pajak yang muncul (Chen et al., 

2010). Untuk mencapai laba optimal sesuai dengan yang diharapkan oleh 

pemegang saham dan untuk membiayai investasi perusahaan tanpa dana pinjaman 
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maka manajemen pajak akan berusaha untuk meminimalkan pajak terutang yang 

dibayarkan. 

Dalam meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan 

melakukan manajemen pajak (Marcelliana, 2014). Manajemen pajak adalah 

sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetrapi jumlah pajak yang 

dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas 

yang diharapkan. Salah satu bentuk manajemen pajak yang dilakukan adalah 

perencanaan pajak (Tax Planning) (Marcelliana, 2014). 

Brealey et.al (2009) menyatakan bahwa perusahaan akan meningkatkan 

utang jika penghematan pajak lebih besar daripada pengorbanannya. Penggunaan 

utang itu sendiri akan berhenti jika telah terjadi keseimbangan antara 

penghematan dan pengorbanan akibat dari penggunaan utang itu sendiri. Dalam 

memperoleh utang, perusahaan akan membutuhkan biaya sehingga akan 

menimbulkan biaya utang. Di Indonesia peraturan yang mengakui beban bunga 

atau cost of debt sebagai deductible expense diatur oleh KMK 

No.1002/KMK.04/1984. Di dalam peraturan ini dikatakan bahwa bunga atas 

lialibitas yang dapat diakui sebagai biaya adalah sebesar bunga dan liabilitas yang 

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

Biaya utang (cost of debt) adalah tingkat pengembalian sebelum pajak 

yang harus dibayarkan oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman. Masri dan 

Martini (2012) menyatakan bahwa biaya utang dari suatu perusahaan ditentukan 

oleh karakteristik perusahaan penerbit utang karena mempengaruhi risiko 
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kebangkrutan, agency cost dan masalah asimetri informasi. Perusahaan yang 

melakukan tax avoidance akan mengurangi penggunaan utang, sehingga akan 

meningkakan financial slack, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, 

meningkatkan kualitas kredit, dampaknya akan mengurangi biaya utang. 

Adapun kasus perusahaan melakukan berutang untuk mengurangi beban 

bunga utang, perusahaan besutan Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk 

berutang US$60 juta kepada perusahaan finansial Inggris, Intesa Sanpaolo SpA & 

Britannic Strategies Limited, guna mengurangi beban bunga utang perseroan yang 

mencapai US$6,3 juta. Direktur Utama Energi Mega Imam P. Agustino 

mengatakan pinjaman tersebut akan digunakan perusahaan untuk melunasi 

pinjaman sebesar US$53 juta dengan suku bunga 20 persen per tahun yang jatuh 

tempo. Dari sisi kinerja terkini, Energi Mega mengalami rugi bersih sebesar 

US$40,08 juta dalam sembilan bulan di 2015. Berbalik dari periode yang sama 

tahun sebelumnya, dimana perseroan masih mencatatkan laba bersih US$33,24 

juta (cnnIndonesia.com, 2016). 

Beberapa contoh kasus perusahan yang melakuan penghindaran pajak 

dengan menggunakan cost of debt diantaranya:” Kasus Franchisor kedai kopi asal 

Amerika Serikat (AS). Parlemen Inggris menyoroti laporan keuangan Franchisor 

yang menyatakan rugi 112 juta Pounds selama tahun 2008-2010 dan tidak 

membayar pajak PPh (Pajak penghasilan) badan pada 2011. Dalam laporan ke 

Investor, Franchisor menyatakan omzet selama 2008-2010, senilai 1,2 miliyar 

pounds (Rp 18 triliun). Salah satu diantaranya modus Franschisor membuat 

laporan keuangan seolah rugi adalah karena membayar utang sangat tinggi, di 
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mana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di Negara lain 

(pajak.go.id, 2013). 

Kasus di Indonesia terjadi pada PT Garuda Metalindo (BOLT) dimana 

pada neraca perusahaan di bulan Juni 2016 menunjukkan peningkatan nilai utang 

jangka pendek  dari bulan Desember tahun 2015, utang jangka pendek di 

Desember 2015 sebesar Rp 48 milyar, meningkat drastis pada Juni 2016 menjadi 

sebesar Rp 200 milyar. Peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan 

Perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (capital 

expenditure/capex) hingga pertengahan tahun depan. Adapun sumber dana capex 

berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan 

diambil dari kas internal perusahaan (http://investor.id, 2016).  

Perusahaan BOLT diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, 

padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia. Namun yang menarik dari 

kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang  

dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha sudah 

terdaftar sebagai perseroan terbatas, namun dari segi permodalan perusahaan 

tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya 

dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar 

dari kewajiban. (http://investor.id, 2016). 

Kasus serupa yang di Indonesia lainnya terjadi pada perusahaan PT 

Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk merupakan 

salah satu perusahaan terbesar yang bergerak di bidang perdagangan dan 
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distribusi, tengah menghadapi beban utang yang meningkat. Hal itu membuat 

manajemen harus memutar otak agar tetap bertahan. Corporate Secretary, Tomin 

Widian mengatakan, selama ini dalam pembukaan cabang seluruh varian toko ritel 

Alfamart dibiayai dari utang, sehingga penambahan cabang seiring dengan 

penambahan beban bunga utang. Pada laporan keuangan semester I-2017, rasio 

utang terhadap ekuitas perseroan tercatat naik menjadi 3,58 kali yang disebabkan 

tambahan pinjaman sebesar Rp 2,6 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar 

dibanding rata-rata industri sebesar 1,82 kali. Perseroan juga memiliki beban 

bunga sebesar Rp 318 miliar yang menyebabkan penurunan laba bersih. Pada 

semester I-2017 perseroan mengalami penurunan laba bersih 16,38% dari Rp 

90,37 miliar menjadi Rp 75,5 miliar. Tomin mengakui, industri ritel juga saat ini 

tengah menghadapi kesulitan, sehingga penambahan cabang yang berasal dari 

utang belum bisa menyumbang pertumbuhan laba bersih. (http://www.detik.com, 

2017). 

Berdasarkan uraian kasus diatas dapat disimpulkan bahwa biaya utang 

(cost of debt) berhubungan dengan penghindaran pajak (tax avoidance) yang 

dapat meningkatkan laba perusahaan. Perusahan yang melakukan penghindaran 

pajak cenderung menggunakan utang dalam kegiatan operasinya. Penghindaran 

pajak merupakan upaya pengurangan atau penghematan pajak sepanjang hal ini 

dimungkinkan oleh peraturan yang ada (Hidayat, 2018). 

Pajak merupakan unsur pengurang laba yang merugikan bagi setiap 

perusahaan, namun disisi lain pajak merupakan kontribusi besar bagi negara. 

Semakin tinggi tingkat penghindaran pajak suatu negara makan akan semakin 

http://www.detik.com/
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sedikit kontribusi pajaknya, sehingga akan mengurangi pendapatan kas negara. 

Menurut Pradipta & Supriyadi (2015) tindakan penghindaran pajak dapat 

menimbulkan risiko bagi perusahaan seperti denda atau hilangnya reputasi 

perusahaan. Hal ini terjadi jika tindakan tersebut sudah melanggar atau melebihi 

batasan-batasan ketentuan perpajakan yang kemudian hal tersebut tergolong 

kedalam penggelapan pajak. 

Secara hukum, tax avoidance tidak dilarang, namun sering mendapat 

sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi 

negatif dan menunjukkan perilaku ketidakpatuhan. Konotasi negatif ini akan 

membuat kreditor memandang praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan 

sebagai tindakan yang mengandung risiko. Masri dan Martani (2012) menyatakan 

bahwa pandangan kreditor ini antara lain disebabkan oleh pemerintah menerbitkan 

UU nomor 28 tahun 2007 (sekarang UU nomor 16 tahun 2009) tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), melakukan reformasi perpajakan, dan 

meningkatkan pemberantasan korupsi. Pandangan ini membuat kreditor 

cenderung membebankan bunga yang lebih besar. Maka, dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi tax avoidance yang dilakukan perusahaan, semakin besar 

cost of debt yang ditanggungnya. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Masri dan Martani (2012), Aziza 

(2016), dan Saputro (2018) menemukan hasil tax avoidance berpengaruh terhadap 

cost of debt, sedangkan hasil penelitian dari Zahro, dkk (2018), Pratama dkk 

(2017), dan Novianti (2014) menemukan hasil tax avoidance tidak berpengaruh 

terhadap cost of debt. 
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Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi dari cost of debt adalah 

kepemilikan insitusional, kepemilikan institusional merupakann kondisi dimana 

institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa 

institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing (Widarjo, 2010). 

Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi 

sangat penting, dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen 

dengan pemegang saham serta dapat mengendalikan biaya utang agar perusahaan 

tidak mengalami krisis financial. 

Kepemilikan institusional merupakan salah satu cara untuk mengurangi 

konflik yang terjadi di antara para pemegang saham dengan manajer. Kepemilikan 

institusional dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena adanya pengawasan 

yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang ketat dari 

pihak investor institusional, akan meningkatkan kinerja manajemen untuk 

menunjukkan kinerja sebuah perusahaan yang lebih baik dan dapat mencegah 

terjadinya kecurangan yang akan dilakukan oleh manajer. Dengan adanya 

pengawasan yang ketat dapat membuat kinerja perusahaan menjadi baik, sehingga 

kreditur memandang resiko perusahaan rendah. Sedangkan perusahaan dengan 

kepemilikan institusi rendah akan mempengaruhi kinerja karyawan perusahaan 

tersebut karena kurangnya pengawasan dari pihak luar (Ashkhabi dan Agustina, 

2015). 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Agustami dan Yunanda (2014), 

Meiriasari (2017), dan Ahsani (2018) menemukan hasil bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap cost of debt, sedangkan hasil penelitian dari 
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Kistiah dan Mudjiyanti (2014), Arifin (2015), Nugroho dan Meiranto (2014) 

menemukan hasil kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap cost of 

debt. 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan 

investor dalam menilai aset maupun kinerja perusahaan. Besar kecilnya suatu 

perusahaan dapat dilihat dari total asset, total penjualan (net sales) yang dimiliki 

oleh perusahaan (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Semakin besar perusahaan, 

maka semakin besar aset yang dimiliki, perusahaan dengan total aset yang lebih 

besar diperkirakan semakin memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya di periode mendatang.  

Semakin besar total aset perusahaan, diharapkan perusahaan dapat 

memberikan tingkat pengembalian (return) yang lebih pasti kepada investor 

sehingga risiko perusahaan mengalami default akan menurun. Sebagai hasilnya, 

biaya utang yang ditanggung oleh perusahaan pun menjadi lebih rendah. 

Demikian pula sebaliknya, semakin besar utang, semakin besar pula kemungkinan 

terjadinya perusahaan tidak mampu membayar kewajiban tetap berupa bunga dan 

pokoknya sehingga risiko kebangkrutan akan semakin tinggi. Kreditur umumnya 

lebih mempercayai perusahaan yang total asetnya lebih besar atau perusahaan 

besar karena perusahaan besar dinilai lebih transparan dalam hal informasi 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Ashkhabi dan Agustina (2015), 

Tiffany (2016), dan Meiriasari (2017) menemukan hasil ukuran perusahaan 
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berpengaruh terhadap cost of debt, sedangkan hasil penelitian dari Wardani 

(2018), Fauzi (2017), Awaloedin dan Nugroho (2019) menemukan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap cost of debt. 

Alasan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

cost of debt adalah dikarenakan masih adanya ketidak konsistenan hasil penelitian. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu dari Meiriasari (2017) yang 

berjudul “Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan 

Institusional Dan Ukuran Perusahaan (Firm Size) Terhadap Biaya Utang”. 

Perbedaan penelitian ini dengan Meiriasari (2017) adalah adanya penambahan 

variabel tax avoidance, serta menghilangkan variabel corporate governance, 

kepemilikan keluarga dikarenakan dalam pada perusahaan manufaktur sub sektor 

aneka industri yang memiliki kepemilikan keluarga sangatlah terbatas, demi untuk 

memenuhi kriteria dari penelitian kuantitatif maka variabel kepemilikan keluarga 

tidak digunakan. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tax Avoidance, Kepemilikan 

Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Cost of Debt (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Aneka Industri Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-

2018)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang keadaan, fenomena, dan 

atau konsep yang memerlukan pemecahan dan solusi atau jawaban melalui suatu 
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penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan 

alat-alat yang relevan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah secara parsial tax avoidance memiliki pengaruh terhadap cost of 

debt pada perusahaan Manufaktur Sub Aneka Industri Periode 2014-2018? 

2. Apakah secara parsial kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap 

cost of debt pada perusahaan Manufaktur Sub Aneka Industri Periode 2014-

2018? 

3. Apakah secara parsial ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap cost 

of debt pada perusahaan Manufaktur Sub Aneka Industri Periode 2014-

2018? 

4. Apakah secara simultan tax avoidance, kepemilikan institusional, dan 

ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap cost of debt pada 

perusahaan Manufaktur Sub Aneka Industri Periode 2014-2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan mengungkapkan hasil yang ingin dicapai 

melalui proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui dampak pengaruh secara parsial dari 

tax avoidance terhadap cost of debt pada perusahaan Manufaktur Sub Aneka 

Industri Periode 2014-2018. 
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2. Untuk menganalisis dan mengetahui dampak pengaruh secara parsial dari 

kepemilikan institusional terhadap cost of debt pada perusahaan Manufaktur 

Sub Aneka Industri Periode 2014-2018. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui dampak pengaruh secara parsial dari 

ukuran perusahaan terhadap cost of debt pada perusahaan Manufaktur Sub 

Aneka Industri Periode 2014-2018. 

4. Untuk menganalisis dan mengetahui dampak pengaruh secara simultan dari 

tax avoidance, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap 

cost of debt pada perusahaan Manufaktur Sub Aneka Industri Periode 2014-

2018. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfat penelitian merupakan menjelaskan kegunaan penelitian bagi 

pemerintah, perusahaan, dan ilmu pengetahuan. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberi informasi: 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan manufaktur aneka industri mampu memberikan 

informasi cara mana yang lebih baik dilakukan agar perusahaan 

memperoleh laba yang maksimal dan dapat membayar pajak yang sekecil-

kecilnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. 

2. Bagi Pemerintah 

Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal-

hal yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam rangka penghindaran 
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pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara khususnya pada sektor 

pajak penghasilan. 

3. Bagi Akademisi 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

literatur bagi penelitian yang berhubungan dengan cost of debt. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang 

masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

penelitian ini. 

BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai teori agensi, pajak, cost of debt, tax 

avoidance, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan 

yang digunakan sebagai dasar dan bahan acuan dalam 

penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis, pengembangan 

hipotesis, dan desain penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, variabel operasional, 

dan metode analisis data. 
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BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan analisis data berisikan mengenai uji 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan 

pembahasan hasil. 

BAB V :  PENUTUP 

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari 

penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Masri dan Martani (2012) 

mendefinisikan kontrak antara satu atau beberapa orang principal yang 

mendelegasikan wewenang kepada orang lain (agent) untuk mengambil keputusan 

dalam menjalankan perusahaan. Pelaksanaan kontrak tersebut menimbulkan biaya 

yang disebut sebagai agency cost, yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak 

selaras dengan tujuan pemilik, seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan 

pengawasan. Perilaku tax avoidance atau tax sheltering yang dipengaruhi oleh 

agency problem. Terdapat perbedaan kompensasi, pemegang saham ingin 

menekan biaya pajak, kreditur menginginkan perusahaan dapat memenuhi kontrak 

utang dan membayar bunga, pokok utang tepat waktu. 

Teori agensi berhubungan erat dengan Good Corporate Governance 

karena hal ini berkaitan dengan hubungan atau kontrak antara principal dan agent 

dalam mengelola suatu perusahaan. Manajer yang merupakan Agent diberikan 

wewenang oleh pemegang saham yang bertindak sebagai pihak principal untuk 

melakukan operasional perusahaan, sehingga agent lebih banyak memiliki 

informasi dibandingkan principal. Hal ini kemudian menimbulkan ketimpangan 

informasi yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut yang disebut dengan asimetri 

informasi. Dengan adanya asimetri informasi ini, memungkinkan bagi agent 
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untuk melakukan manipulasi data dalam pengungkapan informasi yang 

menurutnya tidak diharapkan oleh principal. Menurut Scott (2000) dalam Lisa 

(2012:44), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu: 

1. Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam 

lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek 

perusahaan dibandingkan investor pihak luar. 

2. Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer 

tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi 

pinjaman. 

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi 

disebabkan karena pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan berbeda. 

Hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak yaitu apabila pengelolaan 

manajemen terhadap perusahaan kurang baik maka akan menimbulkan konflik 

atau agency problem yang akan merugikan berbagai pihak. Dalam konteks 

penghindaran pajak, manajemen memiliki kepentingan untuk memanipulasi laba 

perusahaan yang nantinya akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh 

perusahaan, namun perilaku memanipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen, 

mengakibatkan bias informasi kepada investor, perilaku tersebut tentunya akan 

mengurangi unsur penilaian dan kepercayaan kepada investor terhadap 

perusahaan. 
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2.1.2 Pajak 

Pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar dibanding 

pendapatan-pendapatan negara dibandingkan pada sektor lainnya. Hal ini 

dikarenakan pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara untuk 

berkontribusi dapat secara paksa agar berjalannya pembangunan negara. 

Definisi pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langusng dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dari pengertian tersebutdapat disimpulkan bahwa pajak pada umumnya iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan 

dengan tidak dapat balas jasa secara langsung. 

Menurut Rahayu (2017:31-44), pajak memiliki 4 fungsi, yaitu: 

1. Fungsi Budgetair 

Pajak berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan 

pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahnya. Maka pengenaan 

pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan 

tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang 

menyimpang. 
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2. Fungsi Regularend 

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak 

merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. 

Fungsi regulerend merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi 

budgertair.  Disamping usahauntuk memasukkan uang untuk kegunaan 

kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut 

andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial 

masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan 

kekayaan masyarakat. 

3. Fungsi Stabilitas 

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah 

untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat 

dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka 

pemeritah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui 

pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya 

menggunakan pajak dengan efektif dan efisien. 

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang 

digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk 

membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka 

kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 



19 
 

Menurut Mardiasmo (2013:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) 

3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil) 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Menurut Mardiasmo (2013:11) macam-macam pajak dibagi menjadi 6 

bagian sebagai berikut: 

1. Pajak Penghasilan (PPh), PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang 

pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 

suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adlah setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan 

demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, 

honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN adalah pajak yang dikenakan atas 

konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah 

Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang 

mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. 
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Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa 

Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN 

adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. 

Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya. 

3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) 

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB adalah pajak yang dikenakan atas 

kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan 

Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi 

penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi 

maupun Kabupaten/Kota. 

5. Bea Materai, Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, 

seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat 

berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah 

tertentu sesuai dengan ketentuan. 

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), BPHTB adalah 

pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. 

Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat 

namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada 

Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan. 
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Menurut Mardiasmo (2013:9) ada empat macam tarif pajak, yaitu: 

1. Tarif Sebanding atau Proporsional, Tarif berupa persentase yang tetap 

terhadap berapaun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak 

yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

Contohnya, untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean 

akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

2. Tarif Tetap, Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun 

jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contohnya, besar tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 

nominal berapun besarnya adalah Rp. 3.000. 

3. Tarif Progresif, Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah 

yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya, pasal 17 Undang-Undang 

Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 

Penghasilan 0 s/d 50.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 5%, diatas 

50.000.000 s/d 250.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 15%, di atas 

250.000.000 s/d 500.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 25%, dan di 

atas 500.000.000 dikenakan tarif sebesar 30%. 

4. Tarif Degresif, Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah 

yang dikenai pajak semakin besar. 

 

2.1.3 Cost of Debt 

Perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam melakukan pendanaan. 

Pada umumnya sumber pendanaan perusahaan terdiri dari utang dan ekuitas atau 
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saham. Fokus penelitian ini adalah sumber pendanaan perusahaan dimana salah 

satunya adalah dengan menggunakan utang. Utang merupakan salah satu cara 

memperoleh dana dari pihak eksternal yaitu kreditur. Dana yang diberikan oleh 

kreditur dalam hal pendanaan terhadap perusahaan tersebut menimbulkan biaya 

utang bagi perusahaan, dimana biaya utang (cost of debt) merupakan tingkat 

bunga yang diterima oleh kreditur sebagai tingkat pengembalian yang diisyaratkan 

(Yunita, 2012). 

Fabozzi (2007) dalam Juniarti dan Sentosa (2009:91) mendefinisikan 

bahwa cost of debt sebagai tingkat pengembalian (bunga) yang diinginkan 

kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan. Sedangkan menurut 

Singgih (2008) dalam Juniarti dan Sentosa (2009:91) cost of debt adalah tingkat 

bunga sebelum pajak yang dibayar perusahaan kepada pemberi pinjamannya. Cost 

of debt ini diukur sebagai beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam 

periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan 

jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut. 

Sedangkan menurut PSAK No. 26 tahun 2018, biaya pinjaman yang dapat 

diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset 

kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut.Aset 

kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap 

untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual. Biaya pinjaman merupakan 

bunga dan biaya lainnya yang ditanggung entitas sehubungan dengan pinjaman 

dana. Biaya pinjaman dapat mencakup: 
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a) Beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif 

seperti dijelaskan dalamPSAK 55: instrumen keuangan; pengakuan dan 

pengukuran. 

b) Beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan 

PSAK 30: sewa. 

c) Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang 

selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. 

Pengukuran nilai cost of debt pada penelitian ini menggunakan rumus 

berdasarkan Pittman dan Fortin (2004) sebagai berikut 

 

 

2.1.4 Tax Avoidance 

Lim (2011) mendefinisikan tax avoidance sebagai penghematan pajak 

yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara 

legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tax avoidance merupakan bagian 

dari tax planning yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran 

pajak. Menurut Lim (2011) menunjukkan bahwa upaya meminimalkan pajak 

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

Perusahaan yang melakukan tax avoidance akan mengurangi penggunaan utang, 

sehingga akan meningkatkan financial slack, mengurangi biaya dan risiko 

kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit, dampaknya akan mengurangi biaya 
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utang. Hal ini mendukung trade-off theory bahwa tax avoidance akan mengurangi 

cost of debt. 

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak yang 

digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang 

dapat dilakukan untuk menghindari pajak dengan cara mengumpulkan dan 

meneliti peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan 

penghematan pajak yang akan dilakukan (Astutik, 2016). Sebuah perusahaan 

menggunakan berbagai strategi untuk menurunkan pajak yang harus dibayarnya, 

salah satunya dengan melibatkan jasa konsultan (Huseynov & Klamm, 2012). 

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan 

serendah mungkin kewajiban pajaknya. 

Akan tetapi, terdapat dampak buruk yang menyertai aktivitas 

penghindaran pajak. Dalu et al. (2012) menyebutkan bahwa sebuah negara yang 

menghadapi peningkatan jumlah penggelapan pajak dan penghindaran pajak 

cenderung menunjukkan investasi campuran yang berproduktif rendah, yang mana 

hal ini berarti pertumbuhan ekonomi rendah dan perusahaan publik akan terkena 

dampak negatif. Penghindaran pajak yang merupakan strategi pajak agresif yang 

dilakukan untuk meminimalkan beban pajak akan dapat menyebabkan 

meningkatnya risiko untuk perusahaan seperti denda dan reputasi perusahaan yang 

buruk di mata publik (Rizal, 2016). 
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Dalam menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiskal OECD 

(Organization for Economic Cooperation and Development) menyebutkan ada 

tiga karakter tax avoidance, yaitu: 

a) Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat 

di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor 

pajak. 

b) Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes undang-undang untuk 

menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal 

bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. 

c) Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para 

konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan tax avoidance 

dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan. 

Ketika memberikan utang, kreditor akan mendapatkan imbal hasil (return) 

berupabunga yang merupakan cost of debt bagi perusahaan dan menanggung 

risiko. Return dan risiko merupakan trade-off. Semakin besar kreditor menilai 

risiko yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar pula bunga yang akan 

dibebankan kreditor pada perusahaan tersebut. Ini berarti cost of debt yang 

ditanggung perusahaan dipengaruhi oleh penilaian kreditor mengenai risiko 

perusahaan itu. 

Pengukuran nilai penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan 

rumus berdasarkan Hanlon (2005) dimana penghindaran pajak diproksikan 

dengan effective tax rate (ETR) dengan rumus sebagai berikut: 
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2.1.5 Kepemilikan Institusional 

Menurut Yuniati, dkk (2016) kepemilikan institusional merupakan 

persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional 

merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan. 

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham 

dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, 

institusi swasta, domestik maupun asing (Widarjo, 2010:25). Pengaruh investor 

institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting, dapat 

digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang 

saham serta dapat mengendalikan biaya utang agar perusahaan tidak mengalami 

krisis financial. 

Kepemilikan institusional merupakan salah satu cara untuk mengurangi 

konflik yang terjadi di antara para pemegang saham dengan manajer. Kepemilikan 

institusional dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena adanya pengawasan 

yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang ketat dari 

pihak investor institusional, akan meningkatkan kinerja manajemen untuk 

menunjukkan kinerja sebuah perusahaan yang lebih baik dan dapat mencegah 

terjadinya kecurangan yang akan dilakukan oleh manajer. Dengan adanya 

pengawasan yang ketat dapat membuat kinerja perusahaan menjadi baik, sehingga 

kreditur memandang resiko perusahaan rendah. Sedangkan perusahaan dengan 
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kepemilikan institusi rendah akan mempengaruhi kinerja karyawan perusahaan 

tersebut karena kurangnya pengawasan dari pihak luar (Ashkhabi dan Agustina, 

2015). 

Pengukuran nilai kepemilikan institusional pada penelitian ini 

menggunakan rumus berdasarkan penelitian dari Khurana dan Moser (2009) 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

2.1.6 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar atau kecilnya suatu 

perusahaan yang ditentukan dengan batas-batas tertentu yang sudah ditentukan. 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain total aset, nilai 

pasar, dan penjualan perusahaan. Pengukuran dengan menggunakan total aset 

digunakan sebagai proksi ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa 

nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai pasar dan penjualan. 

Menurut Bhojraj dan Sengupta (2003) dalam Meiriasari (2017) perusahaan yang 

memiliki total asset lebih besar diperkirakan memiliki biaya ekuitas dan biaya 

utang yang lebih rendah. Semakin besar total aset perusahaan, diharapkan 

perusahaan dapat memberikan tingkat pengembalian (return) yang lebih pasti 

kepada investor sehingga resiko perusahaan mengalami default akan menurun. 

Sebagai hasilnya, biaya utang yang ditanggung oleh perusahaan pun menjadi lebih 

rendah. 
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Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan 

yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak 

lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Oleh karena itu, perusahaan yang berukuran besar lebih dikenal oleh masyarakat 

dan melibatkan lebih banyak pihak dalam kegiatan operasi perusahaan. 

Menurut Meiriasari (2017) semakin besar suatu perusahaan maka biaya 

utangnya akan menjadi semakin kecil. Perusahaan dengan total aset yang lebih 

besar diperkirakan semakin memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya di periode mendatang. Semakin besar total aset perusahaan, 

diharapkan perusahaan dapat memberikan tingkat pengembalian (return) yang 

lebih pasti kepada investor sehingga risiko perusahaan mengalami default akan 

menurun. Sebagai hasilnya, biaya utang yang ditanggung oleh perusahaan pun 

menjadi lebih rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin besar utang, semakin 

besar pula kemungkinan terjadinya perusahaan tidak mampu membayar 

kewajiban tetap berupa bunga dan pokoknya sehingga risiko kebangkrutan akan 

semakin tinggi. Kreditur umumnya lebih mempercayai perusahaan yang total 

asetnya lebih besar atau perusahaan besar karena perusahaan besar dinilai lebih 

transparan dalam hal informasi dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Menurut Hartono (2008:14) ukuran perusahaan (firm size) adalah besar 

kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva atau besar harta perusahaan 

dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. 
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2.1.7 Pajak Menurut Islam 

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-

Max, atau biasa juga disebut dengan Adh-dharibah, yang artinya adalah 

pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Sedangkan para 

pemungutan disebut Shahibul Maks atau Al-Asysyar. 

Alasan kaum muslim menunaikan pajak yang ditetapkan Negara, 

disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas dan tolong 

menolong. Sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan 

taqwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi. Hal ini dijelaskan pada Al-

Quran Surat Al-Baqarah Ayat 267, yang berbunyi: 

ا أَْخَسْجىَا لَُكْم ِمَه اْْلَْزِض ۖ َوََل تَ  ثِي ََ يَا أَيُّهَا الَِّريَه آَمىُىا أَْوفِقُىا ِمْه طَيِّثَاِت َما َكَسثْتُْم َوِممَّ ََ ُمىا اْل يَمَّ

َ َغىِيٌّ َحِميدِمْىهُ تُْىفِقُىَن َولَْستُْم تِآِخِريِه إَِلَّ أَْن تُغْ  ِمُضىا فِيِه ۚ َواْعلَُمىا أَنَّ َّللاَّ  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan;lah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak 

mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.” (QS: Al-Baqarah 

Ayat 267) 

Dalam islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus 

masalahpenghindaran pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagai mana 

firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 195 dan At-Taubah ayat 41: 
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ِ َوََل تُْلقُىا تِؤَ  َ يُِحةُّ اْلُمْحِسىِيهَ َوأَْوفِقُىا فِي َسثِيِل َّللاَّ ْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة ۛ َوأَْحِسىُىا ۛ إِنَّ َّللاَّ  

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS: 

Al-Baqarah Ayat 195) 

 

لُِكْم َخْيٌس لَُكْم إِْن كُ 
ِ ۚ َذَٰ ْىتُْم تَْعلَُمىنَ ْوفُِسوا ِخفَافًا َوثِقَاًَل َوَجاِهُدوا تِؤَْمَىالُِكْم َوأَْوفُِسُكْم فِي َسثِيِل َّللاَّ  

Artinya:“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun 

berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang 

demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS: At-

Taubah Ayat 41) 

Dari ayat Surat Al-Baqarah Ayat 267 dan At-Taubah ayat 41 dapat 

diartikan bahwa melaporkan dan membayar pajak dari hasil usaha merupakan 

sebuah kebaikan, dikarenakan uang pembayaran pajak akan digunakan oleh 

negara untuk pembangunan negara serta untuk mensejahterakan masyarakatnya. 

2.1.8 Utang Menurut Islam 

Dalam Islam hutang dikenal dengan istilah Al-Qardh, yang secara 

etimologi berarti memotong sedangkan dalam artian menurut syar’i bermakna 

memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang 

membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar, yang mana pada suatu saat 

nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya. 

Ketika ia punya uang untuk membayar dan mampu, ia tidak segera 

melunasinya. Ia malah sibuk membeli kebutuhan tersier/mewah bahkan pamer. Ini 

tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Agama islam menekankan bahwa yang 

namanya hutang itu adalah darurat. Tidak bermudah-mudah berhutang dan hanya 

dilakukan di saat sangat dibutuhkan saja. Jika sudah mampu membayar, maka 
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segera bayar. Jika sengaja memunda membayar hutang padahal mampu ini adalah 

kedzaliman. Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

فَئِذَا أُتْثِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىٍّ فَلْيَتْثَعْ، مَطْلُ الْغَىِىِّ ظُلْمٌ   

Artinya: “Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya 

adalah sebuah kelaliman, maka jika salah seorang dari kalian 

dipindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah.” (HR: 

Bukhari). 

Selain dari hadist, al-quran juga menjelaskan tentag utang pada QS at-

Taubah ayat 60 yang berbunyi: 

َدقَاُت لِْلفُقََساِء َوالْ  َمَساِكيِه َواْلَعاِملِيَه َعلَْيهَا َوالُْمَؤلَّفَِة قُلُىتُهُْم َوفِي إِوََّما الصَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ِ ۗ َوَّللاَّ ثِيِل ۖ فَِسيَضةً ِمَه َّللاَّ ِ َواْتِه السَّ قَاِب َوالَْغاِزِميَه َوفِي َسثِيِل َّللاَّ  السِّ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk 

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan 

Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan 

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS: 

At-Taubah Ayat 60). 

Nabi Muhammad SAW berkata bahwa hutang menyebabkan kesedihan di 

malam hari dan kehinaan di malam hari. Di lain kesempatan Rasulullah pernah 

menolak untuk mensholatkan jenazah ketika diketahui bahwa orang itu 



32 
 

mempunyai hutang sedangkan ia tidak meninggalkan warisan apa pun guna 

membayar hutangnya tersebut. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Hasil Penelitian 

Persamaan 

&Perbedaan 

Penelitian 

Judul:Pengaruh Mekanisme Good 

Corporate Governance Terhadap Biaya 

Utang Studi pada Perusahaan 

Pertambangan Berbasis Syariah yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2012-2016 

Peneliti: Fitri Ahsani (2018) 

Sampel: Perusahaan Pertambangan 

Metode Analisis: Analisis Regresi 

Linier 

Sumber: Skripsi.  Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Pasundan Bandung. 

Tahun : 2018 

Kepemilikan 

keluarga, komisaris 

independen tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

biaya utang. 

Kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

kualitas audit 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

biaya utang. 

Persamaan: 
Menggunakan 

variabel kepemilikan 

institusional 

 

Perbedaan: 

Tidak menggunakan 

variabel ukuran 

perusahaan 

Judul:Pengaruh Tax Avoidance 

Terhadap Biaya Utang (Cost Of Debt) 

Dengan Transparansi Perusahaan 

Sebagai Variabel Moderating (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di BEI periode 2013-

2017) 

Peneliti: Rendi Edy Saputro (2018) 

Sampel: Perusahaan Manufaktur 

Metode Analisis: Analisis Regresi 

Moderate 

Sumber: Skripsi.  Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta 

Tahun: 2018 

Tax avoidance 

berpengaruh 

signifikan terhadap  

Cost of Debt 

Persamaan: 
Menggunakan 

variabel tax 

avoidance 

 

Perbedaan: 

Tidak menggunakan 

variabel kepemilikan 

institusional, dan 

ukuran perusahaan 

Judul:Pengaruh Tax Avoidance 

Terhadap Cost of Debt 

Peneliti: Indah Masri dan Dwi Martini 

(2012) 

Sampel: Perusahaan Manufaktur 

Tax Avoidance 

Berpengaruh positif 

terhadap  

Cost of Debt 

Persamaan: 
Menggunakan 

variabel tax 

avoidance 
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Metode Analisis: Analisis Regresi 

Moderate 

Sumber: Jurnal Universitas Indonesia 

Tahun: 2012 

Perbedaan: 

Tidak menggunakan 

variabel kepemilikan 

institusional, dan 

ukuran perusahaan 

Judul:Pengaruh Corporate Governance, 

Kepemilikan Keluarga,Kepemilikan 

Institusional Dan UkuranPerusahaan 

(Firm Size) Terhadap Biaya Utang 

Peneliti: Vhika Meiriasari (2017) 

Sampel: Perusahaan Pada BEI 

Metode Analisis: Regresi Linier 

Berganda 

Sumber: Jurnal Ilmiah Ekonomi Global 

Masa Kini Vol.8 No.1 Juli 2017. 

Universitas Indo Global Mandiri 

Tahun: 2017 

Corporate 

governance, 

kepemilikan 

institusional dan 

ukuran perusahaan 

(firm size) yang 

terbukti 

berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap biaya 

utang. Sedangkan 

kepemilikan 

keluarga tidak 

berpengaruh 

terhadap biaya 

utang. 

Persamaan: 
Menggunakan 

variabel kepemilikan 

institusional, dan 

ukuran perusahaan  

 

Perbedaan: 

Tidak menggunakan 

variabel  tax 

avoidance 

Judul:Pengaruh Penghindaran Pajak, 

Tata Kelola Dan Karakteristik 

Perusahaan Terhadap Biaya Hutang 

Peneliti: Dewi Kusuma Wardani (2018) 

Sampel: Perusahaan Manufaktur 

Consumer Goods 

Metode Analisis: Regresi Linier 

Berganda 

Sumber: Jurnal Akuntansi Vol.6 No.2 

Desember 2018 Universitas 

Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta 

Tahun: 2018  

Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

terhadap cost of 

debt. Sedangkan tax 

avoidance, 

komisaris 

independen, 

kepemilikan 

institusional, komite 

audit, dan ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap cost of 

debt. 

Persamaan: 
Menggunakan 

variabel tax 

avoidance, 

kepemilikan 

institusional, dan 

ukuran perusahaan  

 

Perbedaan: 

Sampel perusahaan 

dan metode analisis 

yang digunakan   

Judul:Pengaruh Kepemilikan 

Institusional Dan Pengungkapan 

Sukarela Terhadap Biaya Hutang(Studi 

pada Perusahaan Manufaktur Pengolahan 

Logam yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia). 

Peneliti: Silviana Agustami dan Anggun 

Cahyani Yunanda (2014) 

Sampel: Perusahaan Manufaktur  

Metode Analisis: Regresi Linier 

Kepemilikan 

Institusional 

berpengaruh 

negative terhadap 

Biaya Hutang 

Persamaan: 
Menggunakan 

variabel kepemilikan 

institusional 

 

Perbedaan: 

Tidak menggunakan 

variabel  tax 

avoidance,  dan 

ukuran perusahaan 
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Berganda 

Sumber: Jurnal Riset Akuntansi Dan 

Keuangan, 2 (2), 2014, 376-391.  
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2.3 Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Tax AvoidanceTerhadap Cost of Debt 

Menurut Pohan (2016:23) tax avoidance merupakan upaya penghindaran 

pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak 

bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang 

digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang 

terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk 

memperkecil jumlah pajak yang terutang. 

Menurut Lim (2010) dan Kholbadalov (2012) dalam Simanjuntak dan Sari 

(2014) yang menyatakan bahwapenghindaran pajak bersifat substitusi terhadap 

biaya utang dimana perusahaan menggunakan utang lebih sedikit ketika mereka 

melakukan penghindaran pajak. Sifat substitusi ini juga dipengaruhi oleh 

penentuan struktur modal perusahaan apakah melakukan pendanaan melalui 

modal berupa saham atau melalui utang. 

Ketika memberikan utang, kreditor akan mendapatkan imbal hasil (return) 

berupa bunga yang merupakan cost of debt bagi perusahaan dan menanggung 

risiko. Return dan risiko merupakan trade-off. Semakin besar kreditor menilai 

risiko yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar pula bunga yang akan 

dibebankan kreditor pada perusahaan tersebut. Ini berarti cost of debt yang 

ditanggung perusahaan dipengaruhi oleh penilaian kreditor mengenai risiko 

perusahaan itu. Risiko perusahaan dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan 

cara manajemen mengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan untuk 
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memperoleh laba maksimal dapat dikaitkan dengan cara mengelola beban pajak 

agar berada pada titik minimal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

dikenal dengan istilah tax avoidance. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Masri dan Martani (2012), dan Saputro 

(2018) menemukan hasil tax avoidance positif berpengaruh terhadap cost of debt, 

sedangkan hasil pada penelitain dari Aziza (2016) menemukan hasil tax 

avoidance negatif berpengaruh terhadap cost of debt. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah: 

H1: Diduga Tax Avoidance Berpengaruh Positif Terhadap Cost of Debt 

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan InstitusionalTerhadap Cost of Debt 

Menurut Yuniati, dkk (2016) kepemilikan institusional merupakan 

persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional 

merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik 

kepentingan.Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi 

memiliki saham dalam suatu perusahaan.Institusi tersebut dapat berupa institusi 

pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing (Widarjo, 2010:25). 

Penelitian yang dilakukan oleh Bhojraj dan Sengupta (2003) menemukan 

bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi biaya utang perusahaan. Hal 

ini dikarenakan adanya monitoring yang efektif oleh pihak institusional dapat 

mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Meningkatnya 

kinerja perusahaaan membuat risiko perusahaan menjadi lebih kecil sehingga 

return yang diinginkan oleh kreditur pun menjadi lebih rendah. Pengaruh investor 
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institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting, dapat 

digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang 

saham serta dapat mengendalikan biaya utang agar perusahaan tidak mengalami 

krisis financial. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Agustami dan Yunanda (2014), 

Meiriasari (2017), dan Ahsani (2018) menemukan hasil bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh  negatif terhadap cost of debt. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah: 

H2: Diduga Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Terhadap Cost of 

Debt 

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Cost of Debt 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar atau kecilnya suatu 

perusahaan yang ditentukan dengan batas-batas tertentu yang sudah ditentukan. 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain total aset, nilai 

pasar, dan penjualan perusahaan.Besar kecilnya perusahaan sangat berpengaruh 

terhadap modal yang akan digunakan untuk operasionalnya, apalag iberkaitan 

dengan kemampuan perusahaan memperoleh tambahan modal dari dana eksternal 

ketika dana internal masih kurang untuk melaksanakan pembelanjaan (Lawi, 

2016). 

Perusahaan dengan total aset yang lebih besar diperkirakan semakin 

memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajibannya di periode 

mendatang. Semakin besar total aset perusahaan, diharapkan perusahaan dapat 
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memberikan tingkat pengembalian (return) yang lebih pasti kepada investor 

sehingga risiko perusahaan mengalami default akan menurun. Sebagai hasilnya, 

biaya utang yang ditanggung oleh perusahaan pun menjadi lebih rendah. 

Meiriasari (2017) ukuran perusahaan (firm size) berpengaruh signifikan 

negatif terhadap biaya utang yang diterima oleh perusahaan yang artinya semakin 

besar suatu perusahaan maka biaya utangnya akan menjadi semakin kecil. 

Terdapat perbedaan pada pernyataan hasil dari Lim (2010) yang menyatakan 

ukuran perusahaan yang besar akan mudah mendapatkan pendanaan atau utang 

dari kreditor sehingga biaya utang akan tinggi. Kreditor akan menilai ukuran 

perusahaan yang tinggi dianggap dapat melunasi kewajibannya di periode 

mendatang. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Tiffany (2016), Meisari (2017), dan 

Setianingsih (2018) menemukan hasil ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap cost of debt, sedangkan hasil penelitian dari Ashkhabi dan Agustina 

(2015), Lim (2010) menemukan hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap cost of debt. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga yang 

diajukan pada penelitian ini adalah: 

H3: Diduga Ukuran Perusahaan Berpengaruh Negatif Terhadap Cost of Debt 

2.3.4 Pengaruh Tax Avoidance, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran 

PerusahaanTerhadap Cost of Debt 

Ketika memberikan utang, kreditor akan mendapatkan imbal hasil (return) 

berupa bunga yang merupakan cost of debt bagi perusahaan dan menanggung 
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risiko. Return dan risiko merupakan trade-off. Semakin besar kreditor menilai 

risiko yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar pula bunga yang akan 

dibebankan kreditor pada perusahaan tersebut. Ini berarti cost of debt yang 

ditanggung perusahaan dipengaruhi oleh penilaian kreditor mengenai risiko 

perusahaan itu. Risiko perusahaan dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan 

cara manajemen mengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan untuk 

memperoleh laba maksimal dapat dikaitkan dengan cara mengelola beban pajak 

agar berada pada titik minimal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

dikenal dengan istilah tax avoidance. 

Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena 

adanya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan 

yang ketat dari pihak investor institusional, akan meningkatkan kinerja 

manajemen untuk menunjukkan kinerja sebuah perusahaan yang lebih baik dan 

dapat mencegah terjadinya kecurangan yang akan dilakukan oleh manajer. 

Dengan adanya pengawasan yang ketat dapat membuat kinerja perusahaan 

menjadi baik, sehingga kreditur memandang resiko perusahaan rendah. 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar atau kecilnya suatu 

perusahaan yang ditentukan dengan batas-batas tertentu yang sudah 

ditentukan.Perusahaan dengan total aset yang lebih besar diperkirakan semakin 

memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajibannya di periode 

mendatang. Semakin besar total aset perusahaan, diharapkan perusahaan dapat 

memberikan tingkat pengembalian (return) yang lebih pasti kepada investor 
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sehingga risiko perusahaan mengalami default akan menurun. Sebagai hasilnya, 

biaya utang yang ditanggung oleh perusahaan pun menjadi lebih rendah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan 

pada penelitian ini adalah: 

H4: Diduga Tax Avoidance, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran 

Perusahaan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Cost of Debt 

2.4 Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
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 H2 

 H3 

 

     H4 

Sumber: Penelitian, 2019 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini meneliti pengaruh dari tax avoidance, kepemilikan 

institusional, dan ukuran perusahaan terhadap cost of debt pada perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. 

Penelitian ini berjenis kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivism yang di gunakan untuk meneliti pada populasi untuk sampel 

tertentu (Sugiyono, 2012:7). Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis, 

dimana pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau 

menemukan perbedaan antar kelompok (indepedensi) dua atau lebih dari faktor 

dalam suatu situasi. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, 

atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti 

(Martono, 2011:74). Adapun populasi dari penelitian ini adalah perusahaan 

manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagai anggota 

populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan 
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dapat mewakili populasi. Adapun sampel dari penelitian ini adalah Sub Aneka 

Industri. Adapun prosedur penyampelan pada penelitian ini adalah dengan teknik 

sampling. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah sampling 

purposive. T eknik sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangkan tertentu (Martono, 2011:79). Teknik ini digunakan agar 

mendapatkan sampel sesuai dengan tujuan penelitian, dimana sampel dipilih 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI secara 

berturut-turut selama periode 2014-2018. 

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya selama periode 

2014-2018. 

3. Perusahaan yang rugi selama periode penelitian. 

4. Perusahaan yang memiliki saham institusional selama periode penelitian. 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No.  Jumlah 

Populasi 45 

1 
Perusahaan manufaktur aneka industri yang tidak terdaftar 

di BEI secara berturut-turut selama periode 2014-2018 
(6) 

2 
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangannya selama periode 2014-2018. 
(3) 

3 Perusahaan yang rugi selama periode penelitian. (16) 

4 
Perusahaan yang tidak memiliki saham institusional 

selama periode penelitian. 
(1) 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 19 

Jumlah tahun pengamatan 5 

Jumlah observasi 95 

Sumber: Data Olahan dari BEI 
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Tabel 3.2 

Nama Perusahaan Yang Dijadikan Sampel 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ASII Astra International Tbk. 

2 AUTO Astra Otoparts Tbk. 

3 BRAM Indo Kordsa Tbk. 

4 INDS Indospring Tbk. 

5 PRAS Prima Alloy Steel Universal Tbk. 

6 SMSM Selamat Sempurna Tbk. 

7 PBRX Pan Brothers Tbk. 

8 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk. 

9 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk. 

10 STAR Buana Artha Anugerah Tbk. 

11 TRIS Trisula International Tbk. 

12 UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk. 

13 BATA Sepatu Bata Tbk. 

14 BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk. 

15 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk. 

16 JECC Jembo Cable Company Tbk. 

17 KBLI KMI Wire & Cable Tbk. 

18 KBLM Kabelindo Murni Tbk. 

19 SCCO Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh 

peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi 

laporan tahun 2014–2018. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs 

www.idx.co.id dan alasan pemilihan BEI sebagai sumber pengambilan data 

dikarenakan BEI merupakan satu-satunya bursa efek terbesar dan representatif di 

Indonesia. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh 

peneliti.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi 

laporan tahun 2014–2018. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs 

www.idx.co.id dan alasan pemilihan BEI sebagai sumber pengambilan data 

dikarenakan BEI merupakan satu-satunya bursa efek terbesar dan representatif di 

Indonesia. 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel pada penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel, yang terdiri dari 3 

(tiga) variabel independen, 1 (satu) variabel dependen. Adapun masing-masing 

variabelnya, yaitu variabel independen terdiri atas tax avoidance, kepemilikan 

institusional, dan ukuran perusahaan. Variabel dependennya adalah cost of debt. 

Berikut diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan dengan 

operasional dan cara pengukurannya. 

1. Cost of Debt 

Fabozzi (2007) mendifinisikan cost of debt sebagai tingkat pengembalian 

yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan. Pittman 

dan Fortin (2004) mengukur cost of debt dihitung dari beban bunga yang 

dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-
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rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun 

tersebut. 

Pengukuran nilai cost of debt pada penelitian ini menggunakan rumus 

berdasarkan Pittman dan Fortin (2004) dimana cost of debt dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

2. Tax Avoidance 

Lim (2011) dalam Masri dan Martani (2012) mendefinisikan tax 

avoidance sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan 

ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban 

pajak. Pengukuran nilai penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan 

rumus berdasarkan Hanlon (2005) dimana penghindaran pajak diproksi kan 

dengan effective tax rate (ETR) dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

3. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak 

institusi pada akhir tahun yang diukur dalam persentase jumlah kepemilikan 

insitusional terhadap jumlah saham secara keseluruhan (Dewi, 2008). Sedangkan 
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menurut Permanasari (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan 

yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Pengukuran nilai kepemilikan 

institusional pada penelitian ini menggunakan rumus berdasarkan penelitian dari 

Khurana dan Moser (2009) dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar atau kecilnya suatu 

perusahaan yang ditentukan dengan batas-batas tertentu yang sudah ditentukan. 

Menurut Bhojraj dan Sengupta (2003) dalam Meiriasari (2017) perusahaan yang 

memiliki total asset lebih besar diperkirakan memiliki biaya ekuitas dan biaya 

utang yang lebih rendah. Semakin besar total aset perusahaan, diharapkan 

perusahaan dapat memberikan tingkat pengembalian (return) yang lebih pasti 

kepada investor sehingga resiko perusahaan mengalami default akan menurun. 

Sebagai hasilnya, biaya utang yang ditanggung oleh perusahaan pun menjadi lebih 

rendah. 

Menurut Hartono (2008:14) ukuran perusahaan (firm size) adalah besar 

kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva atau besar harta perusahaan 

dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Rumus sebagai 

berikut: 
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3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis deskriptif kuantitatifdan analisis regresi data panel untuk 

mengukur pengaruh variabel independen dan variabel dependen yang dinyatakan 

dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik 

yang dibantu dengan program pengolah data statistik yang dikenal dengan eviews 

versi 10. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data time 

series (runtut waktu) dan cross section (data silang). Metode-metode yang 

digunakan yaitu: 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013:19) analisa statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, 

rata-rata (mean), dan standar deviasi. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi 

untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan 

kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam 
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estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal.Menurut Gujarati (2013) uji normalitas residual metode 

Ordinary Least Square secara formal dapat dideteksi dari metode yang 

dikembangkan oleh Jarque- Bera (JB).Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang 

merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary Least 

Square). Uji ini dengan melihat probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai berikut: 

a) Bila probabilitas > 0.05 maka signifikan, H0 diterima atau data berdistribusi 

normal 

b) Bila probabilitas < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolakatau data 

berdistribusi tidak normal 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013:139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

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

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Menurut Winarno (2015) pengujian ini dilakukan 

dengan uji Glejser yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan 

absolute residual sebagai variabel dependen.Residual adalah selisih antara nilai 
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observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute adalah nilai mutlak.Uji 

Glejser digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel 

independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji Glejser > 0,05 maka tidak 

terkandung heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2013:105) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen).Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen.Menurut Gujarati (2013) jika koefisien korelasi antarvariabel 

bebas > 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah 

multikolinearitas, Sebaliknya, koefisien korelasi < 0,8 maka model bebas dari 

multikolinearitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013:110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t 

dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Menurut Gujarati 

(2013) salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi 

adalah uji Breusch Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier. Apabila 

nilai probabilitas > α = 5% berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai 

probabilitas < α = 5% berarti terjadi autokorelasi. 
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3.6.3 Pemilihan Model Data Panel 

1. Model Data Panel 

a. Model Common Effect 

Estimasi Common Effect(koefisien tetap antar waktu dan 

individu) merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi 

data panel. Hal karena hanya dengan mengkombinasikan data time 

series dan data cross section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan 

individu, sehingga dapat digunakan metode Ordinary Least Square 

(OLS) dalam mengestimasi data panel. 

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi 

individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu, dengan 

mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa 

melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model persamaan 

regresinya adalah: 

Yit= β0 + β1X1it+ β2X2it + …. + βndit+ eit 

b. Model Fixed Effect 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa 

disebut dengan model regresi Fixed Effect.Teknik model Fixed Effect 

adalah teknik mengestimaasi data panel dengan menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. 

Pengertian Fixed Effect  ini didasarkan adanya perbedaan intersep 

antar perusahaan maupun intersepnya sama antar waktu. Di samping 
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itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) 

tetap antar perusahaan dan antar waktu.Model Fixed Effect dengan 

teknik Least Square Dummy Variabel (LSDV). 

Least Square Dummy Variabel (LSDV) adalah regresi Ordinary 

Least Square (OLS) dengan variabel dummy dengan intersep 

diasumsikan berbeda antar perusahaan. Variabel dummy ini sangat 

berguna dalam menggambarkan efek perusahaan investasi. Model 

Fixed Effect dengan Least Square Dummy Variabel (LSDV) dapat 

ditulis sebagai berikut: 

Yit= β0 + β1X1it+ β2X2it + ...... + βndit+ eit 

c. Model Random Effect 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu 

berkurangnya derajat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga 

akanmengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan estimasi Random 

Effect.Pendekatan estimasi Random Effect ini menggunakan variabel 

gangguan (error terms). Variabel gangguan ini mungkin akan 

menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. penulisan konstan 

dalam model Random Effect tidak lagi tetap, tetapi bersifat random 

sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 

Yit= β0 + β1X1it+ β2X2it + ...... + βndit+ μi 
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2. Uji Spesifikasi Model 

Dari ketiga model yang telah diestimasikan akan dipilih model mana yang 

paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat 

dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) 

berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu: F Test (Chow Test), Hausman 

Test dan Langrangge Multiplier (LM) Test. 

a. Chow Test 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common 

Effectdan metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

H0: Metode Common Effect 

H1: Metode Fixed Effet 

Jika nilai p-value cross section Chi Square < a =5%, atau 

probability (p-value) F Test < a =5% maka H0 ditolak atau dapat 

dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode fixed effect. 

Jika nilai p-value cross section Chi Square   a =5%, atau probability 

(p-value) F Test   a =5% maka H0 diterima atau dapat dikatakan 

bahwa metode yang digunakan adalah metode common effect. 

b. Hausman Test 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode 

Random Effect atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan ketentuan 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

H0 : Metode random effect 
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H1 : Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section random < a=5% maka H0 ditolak 

atau metode yang digunakan adalah metode fixed effect. Tetapi, jika 

nilai p-value cross section random   a=5% maka H0 diterima atau 

metode yang digunakan adalah metode random effect. 

c. Langrangge Multiplier (LM) Test 

Uji LM digunakan untuk memilih model random effect  atau 

model common effect yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini didasarkan 

pada distribusi chi squares dengan degree of freedom sebesar jumlah 

variabel independen. Ketentuan pengambilan keputusan pada uji LM ini 

adalah sebagai berikut: 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Random Effect 

Jika nila LM statistik lebih besar nilai kritis chi-square, maka kita 

menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk regresi data 

panel adalah random effect.Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai 

statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis 

nol.  Artinya Estimasi random effect dengan demikian tidak dapat 

digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode common 

effect. 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 

keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 
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mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang 

dilakukan menggunakan analisis regresi data panel. 

3.10.1 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel dapat didefenisikan sebagai gabungan antara data silang 

(cross-section) dengan data runtut waktu (time series). Nama lain dari data panel 

adalah pool data, kombinasi data cross-section dan time series, micropanel data, 

longitudinal data, analisis even history  dananalisis cohort. Menurut secara umum 

dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan interep dan slope 

koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh 

karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi 

yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya 

(Winarno, 2015). Persamaan regresi data panel sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

Y  = Cost ofDebt 

X1it  = Tax Avoidance 

X2it  = Kepemilikan Institusional 

X3it  = Ukuran Perusahaan 

α  = Konstanta 

eit  = Eror atau Variabel gangguan 

β1, β2, β3 = Koefisien regresi 

 

 

Y= α + β1X1it+ β2X2it+ β3X3it+ eit 
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3.10.2 Uji Parsial (t Test) 

Menurut Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen.Artinya, apakah suatu variabel 

independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Kaidah keputusan statistik uji t : 

a. Jika thitung > ttabel  maka Ho ditolak berarti ada hubungan yang signifikan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

b. Jika thitung < ttabel  maka Ho diterima berarti tidak ada hubungan yang 

signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dengan tingkat 

kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α)=0,05. 

3.10.3 Uji Simultan (F Test) 

Menurut Ghozali (2013) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau terikat.Uji 

F dapat diketahui dengan membandingkan signifikasi dari hasil perhitungan 

dengan angka 0,05. Apabila nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka secara 

simultan variabel bebas mampu berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya 

apabila nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka secara serempak variabel bebas 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 
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3.10.4 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2013:97) koefisien determinasi (R
2
) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dbutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh menyatakan Tax 

Avoidance, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Cost of 

Debt. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tax Avoidance tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

Cost of Debt. Hasil ini menjelaskan bahwa bahwa adanya motivasi 

manajemen dalam melakukan penghindaran pajak atau tidak adanya 

motivasi penghindaran pajak tidak dapat mempengaruhi perusahaan 

melakukan cost of debt. 

2. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Cost of Debt. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar kepemilikan 

saham institusi pada perusahaan akan mengurangi perusahaan 

melakukan cost of debt. 

3. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Cost of 

Debt. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar perusahaan akan 

mengurangi perusahaan melakukan cost of debt. 

4. Tax Avoidance, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap cost of Debt.. 
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5. Hasil koefisien determinasi menjelaskan persentase sumbangan pengaruh 

variabel independen sebesar 22,59% terhadap variabel dependen, 

sedangkan sisanya, 77,41% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang 

tidak diukur dalam model regresi ini. 

5.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi 

keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal yaitu: 

1. Untuk perusahaan manufaktur aneka industri disarankan agar lebih 

mempertimbangkan lagi cost of debt, apakah perusahaan benar-benar 

membutuhkan biaya utang sehingga memiliki beban bunga yang akan 

mengurangi laba yang diperoleh perusahaan 

2. Perlu mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan dalam 

penelitian tentang cost of debt dan adanya penambahan variabel yang 

mungkin berpengaruh terhadap cost of debt seperti Corporate 

Governance, Kepemilikan Saham Manejerial dll. 
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STATISTIK DESKRIPTIF 

 

 

Sample: 1 95    

     
      COD TA KI UP 

     
      Mean  0.089019  0.380287  0.677077  28.38437 

 Maximum  0.297709  2.951759  0.930583  33.47373 

 Minimum  0.002836 -0.448902  0.293987  25.21557 

 Std. Dev.  0.070200  0.419195  0.170504  1.644276 

     

 Observations  95  95  95  95 

 

 

 

 

UJI NORMALITAS 
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Series: Residuals

Sample 1 95

Observations 95

Mean      -2.09e-16

Median  -0.011818

Maximum  0.122008

Minimum -0.087121

Std. Dev.   0.050219

Skewness   0.548102

Kurtosis   2.458237

Jarque-Bera  5.918386

Probability  0.051861


 

 

UJI MULTIKOLINIERITAS 

 

 TA KI UP 

    
    TA  1.000000 -0.123566 -0.240606 

KI -0.123566  1.000000 -0.280228 

UP -0.240606 -0.280228  1.000000 

 

 

 



 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 2.569340     Prob. F(3,91) 0.0591 

Obs*R-squared 7.418464     Prob. Chi-Square(3) 0.0597 

Scaled explained SS 6.286990     Prob. Chi-Square(3) 0.0985 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Sample: 1 95    

Included observations: 95   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.123051 0.059825 2.056830 0.0426 

TA 0.008631 0.007197 1.199306 0.2335 

KI -0.036370 0.017890 -2.032937 0.0450 

UP -0.002134 0.001897 -1.124899 0.2636 

     
     R-squared 0.078089     Mean dependent var 0.041148 

Adjusted R-squared 0.047696     S.D. dependent var 0.028474 

S.E. of regression 0.027787     Akaike info criterion -4.287308 

Sum squared resid 0.070262     Schwarz criterion -4.179777 

Log likelihood 207.6471     Hannan-Quinn criter. -4.243857 

F-statistic 2.569340     Durbin-Watson stat 0.995757 

Prob(F-statistic) 0.059144    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UJI AUTOKORELASI 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 36.56785     Prob. F(2,89) 0.0588 

Obs*R-squared 42.85233     Prob. Chi-Square(2) 0.0568 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Sample: 1 95    

Included observations: 95   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.014744 0.082887 -0.177878 0.8592 

TA -0.001715 0.009997 -0.171537 0.8642 

KI 0.000145 0.024766 0.005874 0.9953 

UP 0.000535 0.002623 0.204177 0.8387 

RESID(-1) 0.680358 0.106662 6.378662 0.0513 

RESID(-2) -0.011988 0.107513 -0.111508 0.9115 

     
     R-squared 0.451077     Mean dependent var -2.09E-16 

Adjusted R-squared 0.420239     S.D. dependent var 0.050219 

S.E. of regression 0.038238     Akaike info criterion -3.628916 

Sum squared resid 0.130129     Schwarz criterion -3.467618 

Log likelihood 178.3735     Hannan-Quinn criter. -3.563740 

F-statistic 14.62714     Durbin-Watson stat 1.992217 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODEL COMMON 

 

 

Dependent Variable: COD   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 95  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.776654 0.109889 7.067615 0.0000 

TA 0.012376 0.013219 0.936208 0.3516 

KI -0.271483 0.032862 -8.261364 0.0000 

UP -0.017916 0.003484 -5.142492 0.0000 

     
     R-squared 0.488241     Mean dependent var 0.089019 

Adjusted R-squared 0.471370     S.D. dependent var 0.070200 

S.E. of regression 0.051040     Akaike info criterion -3.071224 

Sum squared resid 0.237062     Schwarz criterion -2.963692 

Log likelihood 149.8831     Hannan-Quinn criter. -3.027773 

F-statistic 28.93935     Durbin-Watson stat 0.287698 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODEL FIXED 

 

 

Dependent Variable: COD   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 95  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.325633 0.372101 3.562560 0.0007 

TA 0.001259 0.007046 0.178739 0.8586 

KI -0.131747 0.073565 -1.790898 0.0775 

UP -0.040441 0.013146 -3.076278 0.0029 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.909361     Mean dependent var 0.089019 

Adjusted R-squared 0.883287     S.D. dependent var 0.070200 

S.E. of regression 0.023982     Akaike info criterion -4.423248 

Sum squared resid 0.041987     Schwarz criterion -3.831824 

Log likelihood 232.1043     Hannan-Quinn criter. -4.184269 

F-statistic 34.87594     Durbin-Watson stat 1.296502 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UJI CHOW 

 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 18.842669 (18,73) 0.0000 

Cross-section Chi-square 164.442312 18 0.0000 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: COD   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 95  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.776654 0.109889 7.067615 0.0000 

TA 0.012376 0.013219 0.936208 0.3516 

KI -0.271483 0.032862 -8.261364 0.0000 

UP -0.017916 0.003484 -5.142492 0.0000 

     
     R-squared 0.488241     Mean dependent var 0.089019 

Adjusted R-squared 0.471370     S.D. dependent var 0.070200 

S.E. of regression 0.051040     Akaike info criterion -3.071224 

Sum squared resid 0.237062     Schwarz criterion -2.963692 

Log likelihood 149.8831     Hannan-Quinn criter. -3.027773 

F-statistic 28.93935     Durbin-Watson stat 0.287698 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODEL RANDOM 

 

 

Dependent Variable: COD   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 95  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.855000 0.186526 4.583803 0.0000 

TA 0.002728 0.006903 0.395220 0.6936 

KI -0.220999 0.050567 -4.370382 0.0000 

UP -0.021751 0.006265 -3.471932 0.0008 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.048582 0.8041 

Idiosyncratic random 0.023982 0.1959 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.225931     Mean dependent var 0.019191 

Adjusted R-squared 0.200413     S.D. dependent var 0.027119 

S.E. of regression 0.024249     Sum squared resid 0.053510 

F-statistic 8.853542     Durbin-Watson stat 1.090896 

Prob(F-statistic) 0.000033    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.456388     Mean dependent var 0.089019 

Sum squared resid 0.251817     Durbin-Watson stat 0.231813 

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UJI HAUSMAN 

 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

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

     
     Cross-section random 5.036169 3 0.1692 

     
     Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     TA 0.001259 0.002728 0.000002 0.2987 

KI -0.131747 -0.220999 0.002855 0.0948 

UP -0.040441 -0.021751 0.000134 0.1058 

     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: COD   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 95  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.325633 0.372101 3.562560 0.0007 

TA 0.001259 0.007046 0.178739 0.8586 

KI -0.131747 0.073565 -1.790898 0.0775 

UP -0.040441 0.013146 -3.076278 0.0029 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.909361     Mean dependent var 0.089019 

Adjusted R-squared 0.883287     S.D. dependent var 0.070200 

S.E. of regression 0.023982     Akaike info criterion -4.423248 

Sum squared resid 0.041987     Schwarz criterion -3.831824 

Log likelihood 232.1043     Hannan-Quinn criter. -4.184269 

F-statistic 34.87594     Durbin-Watson stat 1.296502 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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