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ABSTRAK 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TARIF 

PAJAK EFEKTIF PADA WAJIB PAJAK BADAN” (STUDI EMPIRIS 

PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN SUB SEKTOR 

PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 

2018-2020) 

 OLEH : 

 

HESTI 

NIM:11870321729 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan metode 

deskriptif dengan analisis kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh Leverage, Profitabilitas, Aset tetap, firm size, dan Intesitas persediaan. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pengguna laporan keuangan akan 

efektifitas pajak penghasilan sebagai dasar perencanaan pajak perusahaan. 

Penelitian dilakukan pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan 

batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Jumlah 

sampel penelitian ini sebanyak 14 perusahaan dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dengan mengakses www.idx.xo.id. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi data panel yang terdiri dari analisi statistik 

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

dengan menggunakan bantuan program komputer statistik Eviews Versi 9.  
Hasil penelitian ini menunjukkan Leverage tidak berpengaruh terhadap 

Tarif Pajak Efektif menunjukkan nilai  thitung 1.123991 > ttabel 1.440 dan nilai 

probabilitas sebesar 0.2685 > 0.05. Profitabilitas berpengaruh terhadap Tarif 

Pajak Efektif menunjukan nilai thitung -3.233414 < ttabel 1.440 dan nilai 

Profitabilitas sebesar 0.0026 <  0.05. Intesitas Aset Tetap tidak berpengaruh 

terhadap Tarif Pajak Efektif menunjukkan nilai  thitung -0.212287< ttabel 1.440 

dan nilai Intesitas Aset Tetap sebesar 0.8331 > 0.05. Firm Size tidak berpengaruh 

terhadap Tarif Pajak Efektif menunjukkan nilai  thitung -1.226607< ttabel 1.440 

dan nilai Leverage sebesar 0.2279> 0.05. Intesitas Persediaan berpengaruh 

terhadap Tarif Pajak Efektif menunjukkan nilai  thitung 2.251103> ttabel 1.440 

dan nilai Intesitas Persediaan sebesar 0.0306> 0.05. Hasil uji koefisien 

determinasi menunjukkan besarnya pengaruh leverage, profitabilitas, aset tetap, 

firm size dan intesitas persediaan terhadap transfer Tarif Pajak Efektif sebesar 

24.66%, sedangkan sisanya sebesar 75.34% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

penelitian ini. 
 

Kata Kunci: Leverage, Profitabilitas, Aset Tetap, Firm Size,  Intesitas 

Persediaan, Tarif Pajak Efektif. 

http://www.idx.xo.id/
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan mempunyai 

penduduk yang cukup besar. Indonesia sendiri mempunyai kekayaan alam 

yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis, tidak 

mengherankan banyak perusahaan dalam maupun luar negeri yang berada di 

Indonesia. Kondisi seperti itu dapat menguntungkan pemerintah dalam 

penerimaan negara dari sektor pajak. 

Untuk meningkatkan perekonomian, pemerintah memberikan fasilitas 

perpajakan antara lain melalui penurunan tarif pajak badan yang ditetapkan 

oleh pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 36 

Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b yang berisi tarif pajak bagi wajib pajak 

badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh 

delapan persen). Pemerintah kemudian melakukan perubahan tarif pajak 

badan yang diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 

(2a) yang berisi tarif pajak penghasilan wajib pajak badan adalah sebesar 

25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. 

Upaya untuk meningkatkan perekonomian. 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara, usaha pemerintah dalam 

meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan pengampunan pajak 
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(Tax Amnesty). Berdasarkan UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan 

Pajak, Indonesia menerapkan amnesti pajak yang merupakan program 

penghapusan pajak terutang/sanksi administrasi perpajakan/sanksi pidana 

berdasarkan deklarasi aset secara sukarela. Menurut laporan tahunan 2017 

Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id), partisipan amnesti pajak 

berjumlah 973.426 wajib pajak yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi 

berjumlah 736.093 wajib pajak dan wajib pajak badan berjumlah 237.333 

wajib pajak. Deklarasi harta di dalam negeri yang diungkapkan wajib pajak 

Rp3.700,80 triliun, deklarasi harta di luar negeri yang diungkapkan wajib 

pajak mencapai Rp 1.036,76 triliun, dan repatriasi sebesar Rp146,70 triliun.  

Bagi perusahaan, pajak merupakan hal yang ingin dihindari karena 

merugikan perusahaan. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat 

mengurangi laba bersih dari suatu perusahaan.  Perusahaan sebagai Wajib 

Pajak badan memiliki cara-cara tersendiri untuk menekan biaya pajak 

perusahaan yang biasa disebut dengan tax planning atau perencanaan pajak. 

Menurut Suandy (2011) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam 

manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian 

terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan 

penghematan pajak yang akan dilakukan. 

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk 

meminimumkan kewajiban pajak Sabli dan Noor (2012). Putri dan Lautania 

(2016) menjelaskan bahwa perusahaan akan terlibat dalam strategi 

perencanaan pajak yang agresif untuk meminimalkan, menghilangkan atau 

http://www.pajak.go.id/
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menunda kewajiban pajak. Fenomena ini menyiratkan bahwa sesungguhnya 

ada rasa tidak senang perusahaan untuk membayar pajak karena dirasa tidak 

mendapatkan imbalan langsung yang dapat memberikan keuntungan bagi 

pembayar pajak. Perencanaan pajak yang diperbolehkan dalam peraturan 

perpajakan dapat dilakukan dengan mengurangi pajak terutang. 

Perusahaan mencatat laporan keuangan komersial harus berdasarkan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan perusahaan mencatat laporan 

keuangan fiskal harus sesuai dengan ketentuan perpajakan agar perusahaan 

tersebut dapat menghitung besar kecilnya pajak. Maka dari itu wajib pajak 

badan maupun orang pribadi harus melaksanakan kewajiban perpajakannya 

secara sukarela dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang telah 

ditetapkan. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat merugikan negara, salah satu 

ketidakpatuhan wajib pajak dilakukan dengan cara penghindaran 

pajak.(Rismawani & Nurchayati, 2016). 

Tarif pajak efektif merupakan ukuran hasil dari laba rugi yang secara 

umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dalam 

meminimalisir tarif pajak yang tinggi. Dalam menggunakan tarif pajak 

efektif, kita dapat mengetahui persentase perusahaan membayar pajak 

sebenarnya. Dengan adanya beban pajak maka akan menurunkan laba suatu 

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan akan berupaya untuk menghindari 

pajak atau bahkan melakukan penghidaran pajak ilegal yang sering disebut 

dengan penggelapan pajak. (Al-ahsan, 2016). 
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Perusahaan menggunakan tarif pajak efektif (Effective Tax Rate) 

sebagai salah satu acuan dalam penetapan kebijakan sistem perpajakan 

perusahaan (Ardiansyah dalam Putri, 2018). Penghindaran pajak secara 

legal diukur dengan Tarif  Pajak Efektif (Effective Tax Rate). Tarif  Pajak 

Efektif (ETR) dapat dijadikan kategori pengukuran  perencanaan pajak yang 

efektif (Putri, 2018). Effective Tax Rate dihitung dengan konsep membagi 

kewajiban pajak perusahaan dengan laba atau arus kas sebelum pajak 

(Hanlon dan Heitzman dalam Putri, 2018). 

Menurut Gatot (2011) Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara 

beban pajak dengan penghasilan kena pajak. Tarif Pajak Efektif sangat 

berguna untuk mengukur seberapa besar sebenarnya beban pajak yang akan 

dibayar oleh Wajib Pajak. 

Untuk meminimalisir pajak, perusahaan akan mendorong 

manajemennya untuk lebih memperhatikan pajak. Umumnya perusahaan 

melalui manajemen akan melakukan perencanaan pajak yang dapat 

menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan baik 

dengan cara legal maupun cara ilegal. Cara ilegal untuk meminimalisir 

tanggungan pajak adalah dengan cara penggelapan pajak terkait dengan 

penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi bahkan 

menghilangkan beban pajak atau lebih dikenal sebagai penggelapan pajak 

(tax evasion). Sedangkan cara legal untuk meminimalisir tanggungan pajak 

adalah dengan cara memanfaatkan celah (loopholes) yang terdapat dalam 

peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau 
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melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari 

pajak atau yang lebih dikenal sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) 

(Wijaya, 2014). 

Di tengah pandemic covid-19 perlu dimanfaatkan oleh otoritas pajak 

untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus menekan praktik penghindaran 

pajak oleh wajib pajak korporasi, khusus untuk Indonesia, tariff pajak 

efektif atau effective tax rate (ETR) yang ditanggung korporasi besar dan 

wajib pajak khusus cenderung menurun dari 21% pada 2010 menjadi sekitar 

17.5% penurunan tariff pajak efektif tidak hanya terjadi diindonesia saja, 

sudah banyak penelitian yang menunjukan ETR diberbagai Negara seperti 

AS dan Eropa cenderung menurun (news.ddtc.co.id, 2020). Menteri 

keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan 

pajak sepanjang tahun 2020 sebesar Rp. 1.070 triliun. Angka tersebut 

kontraksi 19,7% dibandingkan realisasi pada 2019 yang mencapai Rp. 

1.332,7 triliun, penerimaan pajak masih mengalami tekanan akibat covid-19 

(kontan.co.id,2021). 

Baru-baru ini Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran 

pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per 

tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs 

rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11/2020) sebesar Rp 14.149 

per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network yang 

berjudul The State of  Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19 

disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp 
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67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari pengindaran pajak korporasi di 

Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun 

berasal dari wajib pajak orang orang pribadi. Laporan itu menyebutkan, 

dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara 

yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan 

berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat 

berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang 

seharusnya. (KOMPAS.com). 

Salah satunya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. 

Adaro Energy Tbk., melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) pemerintah 

mendalami dugaan penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan 

perusahaan batu bara PT. Adaro Energy Tbk dengan skema transfer pricing 

melalui anak perusahaan yang berada disingapura. LSM  Internasional 

Global Witness yang bergerak diisu lingkungan hidup menerbitkan laporan 

investigasi dugaan penghindaran pajak perusahaan Adaro Energy. Dalam 

laporan itu, Adaro diindikasi melarikan pendapatan dan labanya keluar 

negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah 

indonesia. Menurut Globat Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu 

bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura (Coltrade 

Service Internasional) untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui 

perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang 

lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dollar AS kepada 

pemerintah Indonesia. Disamping itu, Global Witness juga menunjuk peran 
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negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi latihan pajaknya 

senilai 14 juta dolar AS per tahun (ortax.org,2019). 

Ada beberapa cara yang diduga dilakukan suatu perusahaan agar dapat 

meminimalkan beban pajaknya, menurut Yulfaida (2016) dengan 

memanfaatkan tingkat leverage di suatu perusahaan karena semakin 

besarnya tingkat leverage di dalam perusahaan maka akan timbul biaya 

bunga hutang yang mengakibatkan pengurangan pajak karena dikurangkan 

dari penghasilan.  

Leverage (DAR) merupakan ukuran suatu liabilitas (utang) yang 

diperoleh suatu perusahaan. Leverage menjadi sumber pendanaan dari 

eksternal perusahaan. Leverage di ukur dengan membandingkan total 

liabilitas dengan total aset. Maka jika utang yang dimiliki perusahaan lebih 

besar maka kewajiban dalam membayar pajak akan semakin besar dan 

membuat labanya akan semakin menurun.(Feranika, 2014). 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Juliani (2018) menemukan 

bahwa effective tax rate juga dipengaruhi oleh faktor variabel leverage. 

Leverage adalah kemampuan perusahaan atas penggunan hutang untuk 

membiayai investasi. Juliani menyebutkan bahwa leverage memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap effective tax rate. Namun hal ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Wulan (2019) yang 

menyatakan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap effective tax rate. 
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Menurut Kurniasih dan Sari (2015) Perusahaan yang memiliki 

profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan efektifitas 

pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Menurut 

Handayani dan Yumsih (2016) profitabilitas merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan serta untuk melihat tingkat efektifitas manajemen perusahaan 

yang dilihat dari jumlah laba yang diperoleh dari penjualan dan pendapatan 

investasi. Profitabilitas dapat dihitung dengan menggunakan rasio Return on 

Asset (ROA). Return on Asset merupakan rasio yang mengukur efektifitas 

perusahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk menghasilkan 

laba dalam suatu periode waktu tertentu. 

Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) tingkat pendapatan 

cenderung berbanding lurus dengan beban pajak yang dibayarkan, sehingga 

perusahaan mempunyai tingkat memperoleh laba yang tinggi cenderung 

memiliki beban pajak yang tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Putri dan Lautania (2016), Rodriguez dan Arias (2012) menunjukkan 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif (effective 

tax rate). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha yang menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif 

(effective tax rate). 

Menurut Mulyani (2016) Perusahaan yang memutuskan untuk 

berinvestasi dalam bentuk asset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan 
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sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat 

deductible expense. Deductible expense adalah biaya-biaya yang dapat 

dikurangkan sebagai pengurang pajak, biaya penyusutan yang bersifat 

deductible expense akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi 

berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus 

dibayar perusahaan.  

 Aset tetap adalah suatu komponen dari aset yang mamiliki besarnya 

nilai pada suatu laporan keuangan. Metode untuk menentukan banyaknya 

biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai dari biaya aset tetap tersebut secara 

sistematis selama periode manfaat asset tetap tersebut. Dalam perpajakan 

aset tetap dapat mengurangi beban pajak. Perusahaan dengan rasio tetap 

dibandingkan dengan total aset yang besar, akan membayar pajak sedikit 

dari pada perusahaan yang memiliki rasio aset tetap lebih sedikit. 

(Mercubuana, 2018). 

Martani et al. (2012) menjelaskan bahwa aset tetap suatu entitas 

memiliki masa manfaat lebih dari satu periode dan seiring dengan 

pemaikaian aset tetap tersebut maka kemampuan potensial aset tetap 

tersebut untuk menghasilkan pendapatan akan semakin berkurang. Oleh 

karena itu, biaya perolehan aset tetap harus dialokasikan sepanjang umur 

dari aset tersebut secara sistematis. Depresiasi adalah metode pengalokasian 

biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai secara sistematis selama periode 

manfaat dari aset tersebut (Martani et al, 2012). Dalam manajemen pajak, 

depresiasi dapat dijadikan sebagai pengurangan beban pajak. Perusahaan 
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dengan rasio aset tetap dibanding dengan total aset yang besar, akan 

membayar pajak lebih rendah dibanding perusahaan yang memiliki rasio 

lebih kecil (Gatot,2011). 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, 

log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Atarwaman, 2011). Perusahaan 

besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk 

perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar 

maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki 

total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai 

perusahaan kecil. Ardyansah dan Zulaikha (2014) menjelaskan penentuan 

ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan itu sendiri. Ada 

dua cara penghitungan nilai kekayaan perusahaan menurut Agnes sawir 

(2004) yaitu dengan melihat total aktiva atau total nilai perusahaan. Total 

aktiva adalah total nilai buku dari aktiva menurut catatan akuntansi dan total 

nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur 

keuangan. 

Firm size (LN) merupakan suatu perusahaan yang ditentukan oleh 

besarnya total aset yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki jumlah aset 

yang besar akan menunjukan tarif pajak yang besar begitupun sebaliknya 

jika total aset perusahaan kecil akan menunjukan tarif pajak yang dibayar 

kecil. Jika ukuran perusahaan meningkat maka jumlah laba yang dihasilkan 

perusahaan semakin meningkat. (Perusahaan & Utang, 2016) Alasan 
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mengapa menggunakan variabel firm size karena ada keterkaitan semakin 

besar laba yang dimiliki perusahaan maka akan menunjukan tarif pajak 

efektif semakin besar juga. 

Intesitas persediaan merupakan perbandingan jumlah persediaan 

dengan total aset. Perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang tinggi 

maka dapat menimbulkan persediaan yang menganggur, menambah biaya 

penyimpanan dan terjadi resiko kerusakan atas kelebihan persediaan 

tersebut. Intensitas perusahaan yang tinggi akan menambah beban dan 

membuat laba semakin berkurang. Jika jumlah laba perusahaan semakin 

menurun akan menimbulkan menurunnya tarif pajak dari perusahaan. 

(Khumairoh & Solikhah, 2017). 

Persediaan adalah salah satu aset perusahaan yang memiliki peran 

penting sebagai investasi sumber daya yang besar nilainya dan signifikan 

pengaruhnya terhadap aktifitas operasional perusahaan. Investasi persediaan 

yang dilakukan oleh perusahaan dapat diukur dengan rasio perbandingan 

antara jumlah persediaan dengan total aset (Gatot, 2011). Rasio ini dapat 

digunakan untuk analisis apakah investasi perusahaan terhadap persediaan 

telah sesuai dengan kebutuhan atau malah terjadi pemborosan.   

PSAK No. 14 (revisi 2008) menjelaskan bahwa biaya tambahan yang 

timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari 

biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya. 

Dengan dikeluarkannya biaya tambahan dari persediaan dan diakui sebagai 

beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan 
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laba perusahaan (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Ketika perusahaan 

mengalami penurunan laba, maka perusahaan akan membayar pajak lebih 

rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Rizki Firdi Sjahril,  Nyoman Putra Yasa, Gusti Ayu Ketut 

Rencana Dewi dengan judul  “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate 

& Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)”. 

Adapun perbedaan dari peneliti sebelumnya yaitu perbedaan terdapat pada 

waktu penelitian. Penelitian yang dilakukan sebelumnya pada perusahaan 

Real Estate & Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan 

penelitian ini dilakukan diperusahaan sub sektor pertambangan Batu Bara di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Peneliti juga mengikuti saran 

peneliti sebelumnya untuk menggunakan variabel lain yang mempengaruhi 

tarif pajak efektif. Sehingga peneliti menambahkan 2 variabel yaitu firm size 

dan intesitas persediaan. 

Penelitian dilakukan pada perusahaan pertambangan sub sektor 

pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-

2020. Alasan peneliti memilih perusahaan sektor pertambangan, karena 

sektor pertambangan salah satunya pertambangan batu bara, memang 

menjadi salah satu sektor yang selalu menjadi perhatian khusus bagi 

pemerintah. Beberapa waktu lalu, sektor pertambangan batu bara kembali 

diterpa sebagai isu negatif. Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) juga 
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melihat sektor pertambangan ini sektor yang rawan praktik korupsi. KPK 

pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan 

sebesar Rp15,9 triliun pertahun. (DDTCNews,2019). 

Berdasarkan penelitian - penelitian terdahulu serta fenomena yang ada 

mendorong penulis untuk melakukan pungujian untuk mengetahui faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi Tarif  Pajak  Efektif, dengan 

mengembangkan penelitian terdahulu. Dimana dalam penelitian ini penulis 

ingin melakukan penelitian dengan judul  “ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TARIF PAJAK EFEKTIF 

PADA WAJIB PAJAK BADAN” (STUDI EMPIRIS PADA 

PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN SUB SEKTOR 

PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI 

TAHUN 2018-2020). 

1.2 Rumusan Penelitian 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas mengenai faktor-

faktor yang dapat digunakan untuk mengefektivitaskan pembayaran pajak 

perusahaan, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini. 

1. Apakah Leverage berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada 

Perusahaan sektor Pertambangan sub sektor batu bara  yang terdaftar 

di BEI periode 2018-2020? 

2. Apakah Profitabilitas terhadap tarif pajak efektif pada Perusahaan 

sektor Pertambangan sub sektor batu bara  yang terdaftar di BEI 

periode 2018-2020? 
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3. Apakah Intesitas Aset Tetap  terhadap tarif pajak efektif pada 

Perusahaan sektor Pertambangan sub sektor batu bara  yang terdaftar 

di BEI periode 2018-2020? 

4. Apakah firm size terhadap tarif pajak efektif pada Perusahaan sektor 

Pertambangan sub sektor batu bara  yang terdaftar di BEI periode 

2018-2020? 

5. Apakah Intesitas Persediaan terhadap tarif pajak efektif pada 

Perusahaan sektor Pertambangan sub sektor batu bara  yang terdaftar 

di BEI periode 2018-2020? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji 

dan menemukan bukti secara empiris mengenai: 

1. untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh Leverage 

terhadap tarif pajak efektif perusahaan sektor Pertambangan sub 

sektor batu bara  yang terdaftar di BEI periode 2018-2020? 

2. untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh Profitabilitas 

terhadap tarif pajak efektif perusahaan sektor Pertambangan sub 

sektor batu bara  yang terdaftar di BEI periode 2018-2020? 

3. untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh Intesitas Aset 

Tetap terhadap tarif pajak efektif perusahaan sektor Pertambangan sub 

sektor batu bara  yang terdaftar di BEI periode 2018-2020? 
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4. untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh Firm Size 

terhadap tarif pajak efektif perusahaan sektor Pertambangan sub 

sektor batu bara  yang terdaftar di BEI periode 2018-2020? 

5. untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh Intesitas 

Persediaan terhadap tarif pajak efektif perusahaan sektor 

Pertambangan sub sektor batu bara  yang terdaftar di BEI periode 

2018-2020? 

 

 

 

1.4 Manfaat  Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di uraikan maka manfaat 

penelitian ini antaralain:  

a. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan 

masukan dan koreksi bagi pihak pengusaha industry sub sektor batu 

bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

b. Manfaat Akademis Penelitian ini diharapkan berguna untuk 

menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Ekonomi Jurusan 

Akuntansi Perpajakan, serta menjadi rujukan bagi peneliti – peneliti 

berikutnya yang membahas permasalahan terkait.  
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c. Manfaat Teoritis Penelitian diharapkan dapat dikembangkan dalam 

bidang pendidikan dan keguruan terutama dalam implementasi teori-

teori serta hasil kajian yang ditemukan khususnya mengenai Teori 

Kepatuhan Pajak. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menulusuri 

dari penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam 

beberapa bab-bab dan sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan.  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang landasan teori, 

pandangan islam tentang akuntansi, penelitian terdahulu, dan 

pengembangan hipotesis disertai kerangka konseptual  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini dikemukakan tentang metode penelitian yang terdiri 

dari desain penelitian, populasi dan sampel, sumber penelitian, 
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jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data serta 

analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi 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 TEORI AGENSI (AGENCY THEORY) 

Teori Keagenan mengungkapkan hubungan antara dua pihak yaitu, 

pihak agent, dimana dalam hal ini adalah manajer perusahaan atau dewan 

direksi yang bertindak sebagai pembuat keputusan dalam menjalankan 

perusahaan dan pihak principal, yaitu pemilk perusahaan atau pemegang 

saham yang mengevaluasi informasi maupun mengelola jalannya 

perusahaan. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) 

menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa, prinsipal 

mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut 

(Laksmita, 2017).  

Perusahaan akan menggunakan manajemen pajak untuk menekan 

beban pajaknya agar tidak memberatkan keuangan perusahaan. Dengan 

adanya teori agensi, maka manajer sebagai agent berusaha untuk 

memaksimalkan laba perusahaan dengan membuat beban pajak menjadi 

kecil sehingga manajer akan mendapat kompensasi kinerja yang maksimal. 

Perusahaan akan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan 

untuk menekan beban pajak dan mengefektifkan manajemen pajaknya. 

Beberapa cara yang mungkin dilakukan oleh perusahaan adalah dengan 

memanfaatkann leverage, memanfaatkan profitabilitas perusahaan, 

memanfaatkan intensitas aset tetap memanfaatkan firm size dan intensitas 

persediaan. 
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Teori Agensi pada penelitian ini membahas konflik antara pihak 

manajemen dan komisaris yang mana pihak manajemen tersebut sebagai 

agen atau pelaksana dan komisaris adalah prinsipal. Dimana mereka harus 

membangun suatu kontrak kerja yang menyangkut aturan-aturan yang harus 

disepakati oleh kedua pihak, terutama aturan yang menegaskan bahwa agen 

harus bekerja untuk memaksimalkan keuntungan kepada prinsipal. 

Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan, yaitu :  

1. Terjadinya asimetri informasi, dimana manajemen secara umum 

memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang 

sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik; dan  

2. Terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) akibat 

ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai 

dengan kepentingan pemilik. (Scott, 2015 dalam penelitian Rasyid, 

2020) 

2.2 Pengertian Pajak 

Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang 

pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak 

mendapat balas jasa secara langsung. Berdasarkan UU Perpajakan (UU No. 

36 Tahun 2008), pengertian pajak adalah kontribusi wajib masyarakat baik 

orang pribadi maupun badan kepada negara yang terutang dan sifatnya 

memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung namun 

digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat 

(Indriaswari, 2017).  
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Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh 

pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin 

negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara 

langsung (Supriyanto,2012). 

Berdasarkan UU  KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, 

pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban 

menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu 

keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, 

tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari 

negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. 

Feldamn dalam Resmi (2014:2), pajak adalah prestasi yang 

dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – 

norma yang ditetapkan secara umum ), tanpa adanya kontrapretasi, dan 

semata – mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum. 

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat 

penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara 

yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung 

digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara. 
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2.3 Tarif Pajak Efektif 

Tarif pajak efektif pada dasarnya adalah sebuah persentasi besaran 

tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Tarif pajak efektif dihitung 

atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh 

perusahaan sehingga tarif pajak efektif merupakan bentuk perhitungan tarif 

pajak pada perusahaan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak 

riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif 

digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas 

beban pajak perusahaan (Rachmithasari. 2015). 

Menurut Waluyo   (2013)   tarif   pajak   adalah   tarif   untuk   

menghitung besarnya pajak terutang (pajak  yang harus dibayar). Di dalam 

perpajakan dikenal 3 tarif yaitu: 

a. Tarif  pajak  statutori  (statutory  tax  rate) 

Yaitu  tarif  pajak  yang  ditetapkan  oleh hukum atas dasar pengenaan 

tertentu. 

b. Tarif  pajak  marginal  (marginal  tax  rate) 

Yaitu  tarif  pajak  yang  berlaku  untuk kenaikan  suatu  dasar 

pengenaan  pajak.  Tarif  marginal  tentunya  akan  berbeda terhadap   

masing-masing   WP   karena   perbedaaan penghasilan  kena   pajak 

mereka. 

c. Tarif  pajak efektif  (Effective  Tax  Rate) 
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Yaitu  tarif  aktual  yang  sebenarnya berlaku. TPE merupakan 

persentase tarif pajak  yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas 

dasar pengenaan pajak tertentu. 

 

Menurut  Gatot  (2011)  Tarif  pajak  efektif  adalah  perbandingan  

antara beban pajak dengan penghasilan  kena  pajak. Dengan  menggunakan 

tarif pajak efektif kita bisa mengetahui seberapa besar persentase  

perusahaan membayar pajak sebenarnya  terhadap  penghasilan   kena  pajak  

yang diperoleh oleh perusahaan. Serta dari tarif pajak efektif ini perusahaan 

bisa melihat berapa rillnya perusahaan  membayar  pajak  apakah  lebih  

besar atau lebih  kecil  dari  tarif  yang ditetapkan  berdasarkan  penghasilan  

kena  pajak  perusahaan  tersebut.  

Tarif  pajak efektif perusahaan merupakan ukuran penting dari beban 

pajak bagi para pembuat kebijakan  untuk  jenis  usaha  tertentu  dan  dalam  

pemberian  insenstif  wajib  pajak (Haryadi, 2012). 

Menurut Siagian (2001) dalam Darmadi (2013) efektivitas adalah 

pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang 

secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang 

dan jasa kegiatan yang dijalankan. 

Pohan (2013:21) menjelaskan bahwa tujuan yang diharapkan dengan 

adanya efektivitas pembayaran pajak adalah:  

1.Meminimalisasi beban pajak yang terutang.  

2.Memaksimalkan laba setelah pajak.  
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3.Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi 

pemeriksaan pajak oleh fiskus.  

4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif. 

Cara meneliti keefektivitasan pembayaran pajak yang dilakukan oleh 

perusahaan adalah dengan menggunakan tarif pajak efektif. Tarif pajak 

efektif didefinisikan sebagai perbandingan antara pajak rill yang dibayar 

oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak (Richardson dan 

Lanis, 2007). 

Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan 

mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak 

perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan. Karena apabila 

perusahaan memiliki persentase tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif 

yang ditetapkan yaitu sebesar 20% maka perusahaan kurang maksimal 

dalam memaksimalkan insentif - insentif perpajakan yang ada, karena 

dengan perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka dapat 

memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial (Maesarah, 

2013). 

Dari beberapa defenisi-defenisi yang telah disajikan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa efektivitas pembayaran pajak dalam pembahasan ini 

bukan merupakan penghindaran pajak yang ilegal atau dengan melanggar 

norma-norma dalam perpajakan yang telah tertulis dalam undang-undang 

yang dampaknya akan merugikan negara tetapi merupakan usaha-usaha dari 
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wajib pajak badan agar meminimalkan pajaknya secara legal menurut 

peraturan perpajakan. 

2.4 Leverage 

Leverage (DAR) merupakan ukuran suatu liabilitas (utang) yang 

diperoleh suatu perusahaan. Leverage menjadi sumber pendanaan dari 

eksternal perusahaan. Leverage di ukur dengan membandingkan total 

liabilitas dengan total aset. Maka jika utang yang dimiliki perusahaan lebih 

besar maka kewajiban dalam membayar pajak akan semakin besar dan 

membuat labanya akan semakin menurun. (Feranika, 2014). 

Leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki 

perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk 

mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat leverage yang tinggi mempunyai ketergantungan pada 

pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang 

mempunyai tingkat leverage rendah lebih banyak membiayai asetnya 

dengan modal sendiri (Yulfaida, 2012). 

Karakteristik tingkat perusahaan dan hubungan dengan leverage 

bervariasi sesuai dengan pandangan yang berbeda dari teori keuangan, yaitu 

(Socio dan Nigro, 2012):  

1. The trade-off theory Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memilih 

leverage yang optimal setelah membandingkan kerugian dan keuntungan 

yang akan diperoleh dengan utang atau ekuitas.  
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2. The pecking order theory Teori ini berhubungan dengan masalah 

informasi asimetris yang menegaskan bahwa nilai optimal leverage tidak 

ada.Besar kecilnya utang yang dimiliki perusahaan akan sangat berpengaruh 

terhadap besar kecilnya pajak yang dibayar. Hal ini dikarenakan biaya 

bunga dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, sehingga utang dapat 

mempengaruhi secara langsung tarif pajak efektif perusahaan. Pernyataan 

tersebut sejalan dengan pendapat dari Noor (2010) yang menyebutkan 

bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai 

tarif pajak efektif yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan 

mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. 

Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan 

yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan 

keuntungan potensial perusahaan. Menurut Pithaloka (2009) Keputusan 

pembiayaan atau pendanaan perusahaan akan dapat mempengaruhi struktur 

modal perusahaan. Sumber pendanaan dapat diperoleh dari modal internal 

dan modal eksternal. Modal internal berasal dari laba ditahan, sedangkan 

modal eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, 

peserta atau pengambil bagian didalam perusahaan. Modal yang berasal dari 

kreditur adalah merupakan hutang perusahaan. Dimana kreditur secara lebih 

jauh dalam melakukan pengamatan dan memonitor kinerja perusahaan 

dalam menentukan keberlangsungan perusahaan tersebut.  

Definisi utang adalah salah satu sumber pendanaan yang dapat 

digunakan perusahaan untuk membiayai pengeluarannya (Imelia at al, 
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2015). Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan 

(Kasmir, 2017). Leverage diproksikan oleh Debt to Equity Ratio (DER) 

yang merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas 

dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar 

dengan seluruh ekuitas (Kasmir, 2017). 

Teori leverage dapat digunakan untuk menekan biaya tarif pajak 

efektif, leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki 

perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk 

mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Yulfaida (2016) 

menyatakan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi 

mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. 

Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah lebih 

banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. 

2.5 Profitabilitas 

Profitabilitas  digunakan  untuk  mengukur  kemampuan perusahaan  

dalam menghasilan laba, ketika perusahaan telah mengalami laba, maka 

dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam 

memaksimalkan sumber daya yang   dimiliki   oleh   perusahaan   sehingga   

pendapatan   yang  diterima   oleh perusahaan  lebih  besar  dari  pada  biaya  

yang  diperlukan untuk  mendapatkan pendapatan (Atarwaman, 2011).  
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Pengukuran efektifitas pengelolaan sumber daya perusahaan dengan  

pendapatan yang diterima  atau yang sering disebut profitabilitas perusahaan 

dapat dilakukan dengan menghitung laba sebelum pajak yang  dihasilkan  

dengan  total  aset  yang  ada  dalam  perusahaan  (Ardyansah  dan Zulaikha, 

2014). 

Profitabilitas Menurut Handayani dan Yumsih (2016) profitabilitas 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan serta untuk melihat tingkat efektifitas 

manajemen perusahaan yang dilihat dari jumlah laba yang diperoleh dari 

penjualan dan pendapatan investasi. 

Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) tingkat pendapatan 

cenderung berbanding lurus dengan beban pajak yang dibayarkan, sehingga 

perusahaan mempunyai tingkat memperoleh laba yang tinggi cenderung 

memiliki beban pajak yang tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Putri dan Lautania (2016), Rodriguez dan Arias (2012) menunjukkan 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif (effective 

tax rate). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha yang menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif 

(effective tax rate).  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

laba atau keuntungan dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi 

perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena 
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perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih 

besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka 

akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak 

jika perusahaan mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, 

kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada 

tahun berikutnya (Rodriguez dan Arias, 2012). 

Dalam penelitian ini profitabilitas diproyeksikan dengan return on 

assets. Return on assets adalah suatu indikasi yang mencerminkan performa 

keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai return on assets yang mampu 

diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaaan tersebut dapat 

dikategorikan baik. Return on assets yang positif menunjukkan bahwa dari 

total penjualan yang dihasilkan dari aktivitas operasi, perusahaan mampu 

menghasilkan laba. Sebaliknya, return on assets yang negatif menunjukkan 

bahwa dari total penjualan yang dihasilkan dari aktivitas operasi, perusahaan 

tidak mampu menghasilkan laba atau merugi (Kasmir, 2012). Jika return on 

assets semakin tinggi berarti semakin tinggi keuntungan perusahaan 

sehingga semakin baik pengelolaan aset perusahaan. Dapat diasumsikan 

bahwa perusahaan dengan return on assets positif atau memperoleh laba, 

tidak melakukan pengefektifan pajak karena perusahaan dianggap dapat 

mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. 

2.6 Intesitas Aset Tetap 

Aset tetap adalah suatu komponen dari aset yang mamiliki besarnya 

nilai pada suatu laporan keuangan. Metode untuk menentukan banyaknya 
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biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai dari biaya aset tetap tersebut secara 

sistematis selama periode manfaat asset tetap tersebut. Dalam perpajakan 

aset tetap dapat mengurangi beban pajak. Perusahaan dengan rasio tetap 

dibandingkan dengan total aset yang besar, akan membayar pajak sedikit 

dari pada perusahaan yang memiliki rasio aset tetap lebih sedikit. 

(Mercubuana, 2018) 

 Martani et al. (2012) menjelaskan bahwa aset tetap suatu entitas 

memiliki masa  manfaat  lebih  dari  satu  periode  dan  seiring  dengan  

pemaikaian  aset  tetap tersebut  maka  kemampuan  potensial  aset  tetap  

tersebut  untuk  menghasilkan pendapatan  akan  semakin  berkurang.  Oleh  

karena itu,  biaya  perolehan  aset  tetap harus dialokasikan sepanjang umur 

dari aset tersebut secara sistematis. Depresiasi adalah metode  pengalokasian 

biaya aset tetap untuk  menyusutkan  nilai  secara sistematis selama periode 

manfaat dari aset tersebut (Martani et al, 2012). Dalam manajemen  pajak,  

depresiasi  dapat  dijadikan  sebagai  pengurangan  beban  pajak. Perusahaan  

dengan  rasio  aset  tetap  dibanding  dengan  total  aset  yang  besar,  akan 

membayar  pajak  lebih  rendah  dibanding  perusahaan  yang  memiliki  

rasio  lebih kecil (Gatot,2011). 

Menurut Mulyani (2014) Intensitas aset tetap merupakan proporsi 

dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan 

beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai 

pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang 

dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang 



 

30 
 

terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba. Pemilihan investasi 

dalam aset tetap terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Perusahaan 

yang memutuskan untuk berinvestasi dlam bentuk aset tetap dapat 

menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan atau bersifat deductible expense. Biaya penyusutan yang 

bersifat deductible akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi 

berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus 

dibayar perusahaan. 

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam 

produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, 

atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari 

satu periode (Agoes dan Trisnawati, 2013). 

Aset tetap dibagi menjadi tiga jenis, yaitu aset tetap berwujud, aset 

tetap tak berwujud dan aset tetap sumber daya alam. Istilah penyusutan 

untuk masing- masing aset tetap berbeda satu dengan yang lain, untuk 

penyusutan yang terjadi pada aset tetap berwujud disebut depresiasi, 

penyusutan terhadap aset tetap tak berwujud disebut amortisasi dan 

penyusutan aset tetap sumberdaya alam disebut deplesi. Dalam manajemen 

pajak, depresiasi dapat dijadikan sebagai pengurang beban pajak. 

Perusahaan dengan rasio aset tetap dibanding dengan total aset yang besar, 

akan membayar pajak lebih rendah dibanding perusahaan yang memiliki 

rasio lebih kecil (Darmadi, 2013). 
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Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aset tetap 

merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam jangka panjang 

(lebih dari satu tahun) yang bertujuan tidak untuk dijual kembali melainkan 

untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Aset tetap yang 

dimanfaatkan perusahaan akan menyusut nilainya, ini dikarenakan sifat aus 

yang dimiliki oleh aset tetap. Untuk aset tetap yang tidak digunakan oleh 

perusahaan juga tetap akan menyusut karena sifat aset tetap yang dapat 

ketinggalan zaman (usang). 

Dengan adanya beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap 

maka laba yang dihasilkan perusahaan juga semakin kecil dan beban pajak 

penghasilan juga akan semakin berkurang. 

2.7 Firm Size 

Firm size (LN) merupakan suatu perusahaan yang ditentukan oleh 

besarnya total aset yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki jumlah aset 

yang besar akan menunjukan tarif pajak yang besar begitupun sebaliknya 

jika total aset perusahaan kecil akan menunjukan tarif pajak yang dibayar 

kecil. Jika ukuran perusahaan meningkat maka jumlah laba yang dihasilkan 

perusahaan semakin meningkat.  

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan bebagai cara antara lain 

dinyatakan dalam total asset, nilai pasar saham, dan lainlain. Keputusan 

yang dikeluarkan oleh ketua Bapepam No.Kep.11/PM/1997 menyebutkan 

perusahaan kecil dan menengah bedasarkan asset (kekayaan) adalah badan 
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hukum yang memiliki total asset tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan 

perusahaan besar adalah badan hukum yang total asset nya diatas seratus 

milyar. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, 

yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size), 

dan perusahaan kecil (small firm). 

Ukuran Perusahaan Menurut Evana Putri (2016) ukuran perusahaan 

diartikan sebagai suatu skala pengukuran dimana perusahaan dapat 

diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau perusahaan kecil. Terdapat 

dua pandangan mengenai ukuran perusahaan, yaitu Political Cost Theory 

dan Political Power Theory (Richardson dan Lanis, 2007). Dalam 

pandangan political cost theory, semakin besar ukuran perusahaan maka 

semakin tinggi tarif pajak efektifnya, sebaliknya dalam pandangan political 

power theory, semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah tarif pajak 

efektifnya karena perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk 

memampukan mereka untuk terlibat dalam perencanaan pajak dengan tujuan 

meminimalkan atau mengurangi beban pajak nya, serta untuk mencapai 

penghematan pajak yang secara optimal.  

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, 

log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Atarwaman, 2011). Perusahaan 

besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk 

perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar 

maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki 
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total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai 

perusahaan kecil. Ardyansah dan Zulaikha (2014) menjelaskan penentuan 

ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan itu sendiri. Ada 

dua cara penghitungan nilai kekayaan perusahaan menurut Agnes sawir 

(2004) yaitu dengan melihat total aktiva atau total nilai perusahaan. Total 

aktiva adalah total nilai buku dari aktiva menurut catatan akuntansi dan total 

nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur 

keuangan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007), 

Evana Putri (2016) menunjukkan bahwa ukuran. perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap tarif pajak efektif  (effective tax rate). Namun hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Liu 

dan Cao (2007), Handayani dan Yumsih (2016) yang menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif 

(effective tax rate). 

(Perusahaan & Utang, 2016) Alasan mengapa menggunakan variabel 

firm size karena ada keterkaitan semakin besar laba yang dimiliki 

perusahaan maka akan menunjukan tarif pajak efektif semakin besar juga. 

2.8 Intesitas Persediaan 

Intesitas persediaan merupakan perbandingan jumlah persediaan 

dengan total aset. Perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang tinggi 

maka dapat menimbulkan persediaan yang menganggur, menambah biaya 

penyimpanan dan terjadi resiko kerusakan atas kelebihan persediaan 



 

34 
 

tersebut. Intensitas perusahaan yang tinggi akan menambah beban dan 

membuat laba semakin berkurang. Jika jumlah laba perusahaan semakin 

menurun akan menimbulkan menurunnya tarifpajak dari perusahaan. 

(Khumairoh & Solikhah, 2017). 

Persediaan adalah barang yang dijual dalam aktivitas operasi normal 

perusahaan, dengan pengecualian organisasi jasa tertentu, persediaan 

merupakan aset inti dan penting dalam perusahaan yang merupakan 

komponen utama dari aset operasi dan langsung mempengaruhi laba 

(Subramanyam, 2010). 

Menurut Kasmir (2012:41) persediaan merupakan sejumlah barang 

yang disimpan oleh perusahaan dalam satu tempat (gudang). Persediaan 

merupakan cadangan perusahaan untuk proses produksi atau penjualan pada 

saat dibutuhkan. Menurut Subramanyam, dkk (2010:279) persedian adalah 

barang yang dijual dalam aktivitas operasi normal perusahaan, dengan 

pengecualian organisasi jasa tertentu, persediaan merupakan aset inti dan 

penting dalam perusahaan yang merupakan komponen utama dari aset 

operasi dan langsung mempengaruhi laba. 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif 

(effective tax rate). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Liu dan Cao (2007), Handayani dan Yumsih 

(2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tarif pajak efektif (effective tax rate). 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah suatu jenis aktiva 

yang dimiliki perusahaan sampai tanggal neraca dan digunakan untuk 

kegiatan operasional perusahaan yang menimbulkan harga pokok penjualan 

dalam penilaiannya sebagai pengurang beban pajak penghasilan. Semakin 

lama perputaran persediaan perusahaan maka harga pokok penjualan 

semakin tinggi, jika harga pokok penjualan tinggi maka laba akan turun 

penurunan laba akan diikuti dengan penurunan pajak penghasilan. 

2.9 Pajak Dalam Islam 

Pembayaran pajak diIndonesia adalah untuk membiayai pembangunan 

dalam sektor pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan 

pegawai dan lain-lain. Dengan adanya kesadaran masyarakat membayar 

pajak dengan motivasi iman dan keyakinan sebagai ibadah maka pendapatan 

Negara akan meningkat sehingga biaya pembangunan akan meningkat pula. 

Apabila pemerintah telah melaksanakan kewajibannya yaitu melindungi 

hak-hak warga Negara maka mereka wajib pula melaksanakan 

kewajibannya yaitu patuh dan membantu pemerintah. Seperti yang tertera 

dalam QS. An-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi : 

ُسْىَل َواُولِى اْْلَْمِر ِمْنُكْمْۚ فَاِْن تَنَاَزْعتُ  َ َواَِطْيُعىا الرَّ
ا اَِطْيُعىا ّللّاٰ ِ ٰيٰٓاَيُّهَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْىٰٓ

ْوهُ اِلَى ّللّاٰ ْم فِْي َشْيٍء َفُردُّ

ُسْىِل اِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُ  اَْحَسُن تَأِْويًْل َوالرَّ ِخِرِۗ ٰذلَِك َخْيٌر وَّ ِ َواْليَْىِم اْْلٰ
ْىَن بِاّلّلٰ  

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
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beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

Islam mengajarkan agar setiap orang berbuat baik sesuai dengan 

ajaran Allah dan Rasulnya dan mentaati ulil amri. Dalam islam diyakini 

bahwa setiap manusia didampingi oleh dua malaikat (Raqib dan Atid) 

yang memcatat segala perbuatan manusia dan akan 

dipertanggungjawaban oleh setiap manusia dan akan 

dipertanggungjawaban oleh setiap manusia di hadapan Allah.Oleh 

sebab itu, sebaiknya kita menjaga setiap tindakan dan perilaku agar 

terhindar dari azab Allah. 

Selanjutnya jumhur ulama Madzhab Hanbali, seperti ibnu 

Taimiyah membolehkan pengumpulan pajak yang mereka sebut denagn 

al-kafl as-sulthaniyah, Jumhur ulama Madzhab hanbali menilai pajak 

yang diambil dari orang-orang yang mampu secara sekonomis 

merupakan jihad harta. Sementara Abu Zahrah menuturkan, bahwa 

pajak tidak ada pada era Nabi SAW, namun itu bukan karena pajak 

diharamkan dalam islam, tapi karena pada masa itu solidaritas tolong 

menolong antar umat islam dan semangat berinfak diluar zakat 

sangatlah tinggi. 
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2.10 Tinjaun Peneliti Terdahulu 

Berikut hasil dari beberapa penelitian sejenis yang dijadikan bahan 

kajian yaitu: 

Tabel 2.1 

Review Penelitian Terdahulu 

 

 

No.  

 

Peneliti 

 

Judul 

 

Hasil penelitian 

Perbedan peniliti 

dengan peneliti 

sebelumnya 

1. RizkiFirdi 

Sjahril, 

Nyoman 

Putra Yasa, 

dan Gusti 

Ayu Ketut 

Rencana 

Dewi (2020) 

Analisis 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaru

hi Tarif Pajak 

Efektif pada 

Wajib Pajak 

Badan (Studi 

Perusahaan 

Real Eatate 

& Property 

yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Hasil penelitian 

ini menunjukan  

pertama 

Leverege 

berpengaruh 

negatif tehadap 

tarif pajak 

efektif. Kedua 

Profitabilitas 

berpengaruh 

positif terhadap 

tarif pajak 

efektif. Ketiga 

intesitas aset 

tetap 

pada penelitian ini 

intesitas aset tetap 

tidak berpengaruh 

positif terhadap 

tarif pajak efektif, 

juga objek 

penelitian 

sebelumnya pada 

perushaan real 

estate & proprty 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2016-

2018, sedangkan 

penelitian sekarang 

perusahaan 
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Periode 

2016-2018). 

berpengaruh 

negatif terhadap 

tarif pajak 

efektif. 

pertambangan sub 

sektor batu bara 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2018-

2020. 

2. Salestina 

Batmomolin 

(2018) 

Analisis 

Leverage, 

Firm Size, 

Intesitas Aset 

Tetap dan 

Intesitas 

Persediaan 

Terhadap 

Tarif Pajak 

Efektif (Pada 

Perusahaan 

Kimia yang 

terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2012-

2017) 

Penelitian ini 

membuktikan 

bahwa leverege 

tidak ada 

pengaruh 

terhadap tarif 

pajak efektif, 

lalu firm size 

ada pengaruh 

terhadap tarif 

pajak efektif, 

intesitas aset 

tetapi tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap tarif 

pajak efektif, 

intesitas 

Pada penelitian ini 

firm size tidak 

berpengaruh positif 

terhdap tarif pajak 

efektif, melainkan 

intesitas persediaan 

berpengaruh positif 

terhadap tarif pajak 

efektif, juga objek 

penelitian 

sebelumnya pada 

perushaan kimia 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2012-

2017, sedangkan 

penelitian sekarang 

perusahaan 

pertambangan sub 
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persediaan juga 

tidak ada 

pengaruh 

terhadap tarif 

pajak efektif. 

sektor batu bara 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2018-

2020. 

3. Tengku Eka 

Susilawaty 

(2020) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaru

hi Tarif  

Pajak Efektif 

pada 

Perusahaan 

Food and 

Beverege 

yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia. 

Hasil dari 

penelitian ini 

menyatakan 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

secara signifikan 

dengan arah 

positif terhadap 

tarif pajak 

efektif. 

Profitabilitas 

tidak 

berpengaruh 

terhadap tarif 

pajak efektif. 

Intesitas aset 

tetap 

Pada penelitian ini 

firm size tidak 

berpengaruh positif 

terhadap tarif pajak 

efektif, sedangkan 

profitabilitas dan 

intesitas persediaan 

berpengaruh positif 

terhadap tarif pajak 

efektif. juga objek 

penelitian 

sebelumnya pada 

perushaan food and 

beverage yang 

terdaftar di BEI, 

sedangkan 

penelitian sekarang 

perusahaan 
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berpengaruh  

secara signifikan 

dengan arah 

negatif terhadap 

tarif pajak 

efektif. Intesitas 

persediaan tidak 

berpengaruh 

terhadap tarif 

pajak efektif. 

Ukuran 

perusahaan, 

Profitabilitas, 

Intesitas aset 

tetap dan 

Intesitas 

persediaan 

secara bersama-

samaberpengaru

h terhadap tarif 

pajak efektif. 

pertambangan sub 

sektor batu bara 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2018-

2020. 

4. Muhammad 

Syamsuddin, 

Pengaruh 

Intesitas 

Penelitian ini 

menyatakan 

Objek penelitian 

sebelumnya pada 
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Trisni 

Suryarini 

(2019) 

Modal, 

Intesitas 

Persediaan, 

Komisaris 

Independen 

dan 

Kepemilikan 

Manajerial 

Terhadap 

ETR 

intesitas modal 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

ETR.Sedangkan 

intesitas 

persediaan 

memiliki 

pengaruh positif 

signifikan 

terhadap 

variabel ETR. 

perushaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2015-2017, 

sedangkan 

penelitian sekarang 

perusahaan 

pertambangan sub 

sektor batu bara 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2018-

2020. 

5. Khusniyah 

Tri 

Ambarukmi 

dan Nur 

Diana (2017) 

Pengaruh 

Size, 

Leverege, 

Profitability, 

Capital 

Inttensity 

Ratio dan 

Activity Ratio 

Terhadap 

Efective Tax 

Penelitian ini 

menunjukan 

bahwa size 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

terhadap ETR. 

Leverege 

berpengaruh 

positif tidak 
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Rate (ETR) 

(Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan 

LQ-45 Yang 

terdaftar Di 

BEI Selama 

periode 2011-

2015) 

signifikan 

terhadap ETR. 

Profitability 

berpengaruh 

positive tidak 

signifikan 

terhadap ETR. 

Activity Ratio 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikat 

terhadap ETR. 

6, Septi Imelia 

(2015) 

Analisis 

faktor yang 

memepengar

u hi 

manajemen 

pajak dengan 

indikator tarif 

pajak efektif 

(ETR) pada 

perusahaan 

LQ45 yang 

Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

intensitas 

persedian, 

intensitas aset 

tetap tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

Penilitian yang 

sekarang 

profitabilitas dan 

intesitas persediaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tarif pajak efektif, 

juga objek 

penelitian 

sebelumnya pada 

perushaan 
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terdaftar 

dalam bursa 

efek 

indonesia 

tahun 2010- 

2012. 

pajak 

perusahaan, 

sedangkan 

hutang 

perusahaan, 

fasilitas 

perpjakan dan 

komisaris 

independen 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

pajak 

perusahaan. 

perusahaan LQ45 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2010-

2012, sedangkan 

penelitian sekarang 

perusahaan 

pertambangan sub 

sektor batu bara 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2018-

2020. 

7. Dhika 

Kumalasari 

dan Agus 

Wahyudin 

(2020) 

Pengaruh 

Leverage 

Dan 

IntensitaS 

Modal 

Terhadap 

Effective Tax 

Rate (Etr) 

Penelitian ini 

menunjukan 

Intensitas modal 

dapat 

mempengaruhi 

effective tax rate 

(ETR) 

perusahaan 

Objek penelitian 

sebelumnya pada 

perushaan kimia 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2016-

2018, sedangkan 

penelitian sekarang 

perusahaan 
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Dengan 

Profitabilitas 

Sebagai 

Variabel 

Moderating 

dengan arah 

positif, 

sedangkan 

leverage tidak 

dapat 

memengaruhi 

ETR 

perusahaan. 

profitabilitas 

memoderasi 

dengan 

memperlemah 

pengaruh 

leverage 

terhadap 

effective tax rate 

(ETR) 

pertambangan sub 

sektor batu bara 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2018-

2020. 

8. Agus Taufik 

Hidayat  Eta 

Febrina Fitria 

(2018) 

Pengaruh 

Capital 

Intensity, 

Inventory 

Intensity, 

Profitability 

Penelitian ini 

menunjukan 

profitability 

tidak 

berpengaruh 

terhdap effective 

Pada penelitian 

sekarang 

profitability 

berpengaruh 

terhadap tarif pajak 

efektif, sedangkan 
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Dan Leverege 

Terhadap 

Agresivitas 

Pajak. 

tax rate, 

sedangkan 

leverage 

berpengaruh 

terhadap 

effective tax 

rate. 

levereage tidak 

berpengareuh 

terhadap tarif pajak 

efektif, juga objek 

penelitian 

sebelumnya pada 

perushaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2014-2018, 

sedangkan 

penelitian sekarang 

perusahaan 

pertambangan sub 

sektor batu bara 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2018-

2020. 

9. Eva 

Musyarrofah 

(2017) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Leverage, 

dan Size 

Dalam 

penelitian ini 

leverage 

berpengaruh 

positif terhadap 

Pada penelitian ini 

leverage tidak 

berpengharuh 

positif, juga objek 

penelitian 
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terhadap 

Cash 

Effective Tax 

Rate. 

cash effective 

tax rate, 

sedangkan size 

berpengaruh 

negative terhdap 

cash effective 

tax rate. 

sebelumnya pada 

perushaan 

manufaktur sektor 

industri barang 

konsumsi yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2012-2015, 

sedangkan 

penelitian sekarang 

perusahaan 

pertambangan sub 

sektor batu bara 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2018-

2020. 

10. Rinda Antika 

Wulansari 

(2020) 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaru

hi ETR 

Perusahaan 

Manufaktur 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Penelitian ini 

menunjukan size 

tidak 

berpengaruh 

terhadap ETR, 

lalu leverage 

juga tidak 

berpengaruh 

Pada penelitian in i 

profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap tarif pajak 

efektif, juga objek 

penelitian 

sebelumnya pada 

perushaan 
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Periode 

2016-2019) 

terhadap ETR, 

begitu juga 

dengan 

profitbilitas 

tidak 

berpengaruh 

terhadap ETR. 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2016-2019, 

sedangkan 

penelitian sekarang 

perusahaan 

pertambangan sub 

sektor batu bara 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2018-

2020. 

Sumber : data diolah dari beberapa sumber 

2.11 Kerangka Penelitian 

Perusahaan menggunakan tarif pajak efektif untuk menekan beban 

pajaknya agar tidak memberatkan keuangan perusahaan serta memanfaatkan 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk meminimalkan beban 

pajak dan mengefektifkan pembayaran pajaknya. Beberapa cara yang 

mungkin dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memanfaatkan leverage, 

profitabilitas, intensitas aset tetap, Firm Size dan Intesitas persediaan. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.12 Perumusan Hipotesis 

2.12.1 Pengaruh leverage  perusahaan terhadap Tarif Tajak Efektif 

Rasio leverage dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Berkurangnya 

sumber pendanaan di perusahaan dapat memicu konflik antar prinsipal dan 

agen. Ada kemungkinan bahwa pihak prinsipal tidak setuju dengan 

permintaan pendanaan dari pihak manajemen untuk keperluan perusahaan, 

sehingga pihak manajemen (agen) menutupi kebutuhan pembiayaan 

perusahaan dengan melakukan utang. Perusahaan dengan jumlah utang yang 

lebih banyak memiliki nilai effective tax rate yang lebih rendah. Hal ini 

dikarenakan biaya bunga dapat megurangi pendapatan perusahaan sebelum 

pajak (Liu dan Cao, 2007). Hubungan yang negatif antara leverage dengan 

tarif pajak efektif (Richardson dan Lanis, 2007).  

Teori leverage dapat digunakan untuk menekan  biaya tarif pajak 

efektif, leverage merupakan banyak nya jumlah  hutang yang akan dimiliki 

perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk 

mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Yulfaida (2016) 

menyatkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverege yang tnggi 

mempunyai ketergantungaan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. 

Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverege rendah lebih 

banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri.  

Berdasarkan teori keagenan, hutang dapat digunakan oleh manajer 

untuk menekan biaya pajak perusahaaan dengan memanfaatkan biaya bunga 
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hutang. Jika biaya bunga hutang dapat digunakan untuk menekan beban 

pajak, maka ada kemungkinan manajer memilih menggunakan hutang untuk 

pendanaan guna mendapatkan benefit berupa biaya bunga hutang. Biaya 

bunga hutang yang timbul perusahaan. Ketika manajer dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan, maka manajer akan mendapat 31 keuntungan 

peningkatan kompensasi. Biaya hutang yang timbul karena adanya hutang 

dapat menjadi faktor pengurang pajak. 

Berdasarkan kajian teoritis diatas dan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya, maka dapat diambil hipotesis: 

H1 : Leverage berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif 

2.12.2 Pengaruh Profitabilitas perusahaan terhadap Tarif Pajak 

Efektif 

Profitabilitas merupakan suatu indikator yang mencerminkan 

performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai profitabilitas maka 

akan semakin bagus performa perusahaan tersebut sehingga profitabilitas 

menjadi faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi 

perusahaan. Tingginya profitabilitas mengakibatkan jumlah pajak yang 

harus dibayar juga semakin meningkat karena perusahaan dianggap berhasil 

dalam mengelola kekayaan perusahaan dalam menghasilkan laba.  

Adanya teori agensi akan memacu para manajer untuk meningkatkan 

laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara 

otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan 

peningkatan laba perusahaan. Manajer sebagai agent dalam agensi teori 
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akan berusaha meminimalisir pajak agar tidak mengurangi kompensasi 

kinerja manajer sebagai akibat dari tergerusnya laba perusahaan oleh beban 

pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar 

pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. 

Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan 

berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh Undang-undang No. 

36 Tahun 2008 30 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan 

dibebankan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh 

penghasilan dalam tahun pajak.  

Kurniasih dan Sari, (2015) menjelaskan bawah perusahaan yang 

memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan 

efektifitas pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. 

Pada hubungan pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif, peneliti 

mengacu pada penelitian yang dilakukan Roman (2017), yang menunjukan 

profitabilitas digambarkan dengan ROA. Tingkat Return Of Asset 

perusahaan yang tinggi menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi, 

karena adanya dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang 

diperoleh dan diterima oleh perusahaan.  

Berdasarkan kajian teoritis diatas dan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya, maka dapat diambil hipotesis: 

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif  
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2.12.3 Pengaruh Intesitas Aset Tetap Perusahaan terhadap Tarif 

Pajak Efektif 

Intensitas aset tetap merupakan proporsi dimana dalam aset tetap 

terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban 

penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang 

penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan 

semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset 

tetap yang dapat mengurangi laba. Perusahaan yang memutuskan untuk 

berinvestasi dalam bentuk asset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan 

sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat 

deductible expense.  

Mulyani (2016) menyatakan biaya penyusutan yang bersifat 

deductible expense akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi 

berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus 

dibayar perusahaan. Pada hubungan intensitas asset tetap terhadap tarif 

pajak efektif, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Darashid (2015) yang menunjukan intensitas aset tetap berpengaruh negatif 

terhadap tarif pajak efektif.  

Berdasarkan kajian teoritis diatas dan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya, maka dapat diambil hipotesis: 

H3: Intensitas asset tetap berpengaruh negative terhadap tarif 

pajak efektif. 
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2.12.4 Pengaruh Firm Size Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efeketif 

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aktiva yang dimiliki oleh 

setiap perusahaan dan digunakan sebagai tolak ukur skala perusahaan. 

Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai 

sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan 

tertentu. Berdasarkan teori keagenan, sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan dapat digunakan oleh manajer untuk memaksimalkan 

kompensasi kinerja manajer, yaitu dengan cara menekan biaya pajak 

perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Penelitian Derashid 

dan Zhang (2003), Ardiansyah dan Zulaikha (2014) berkesimpulan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.  

Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam 

perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah dari pada 

perusahaan yang berskala kecil, ini disebabkan karena perusahaan berskala 

besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk 

perencanaan pajak dengan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif dan 

lobi politik untuk menurunkan tarif pajak efektif perusahaan. Nicodème 

(2007) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal 

dalam perencanaan pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. 

Ketika kegiatan perencanaan pajak perusahaan tidak optimal akan 

menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat tax 

incentive yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada 

perusahaan.  
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Berdasarkan kajian teoritis diatas dan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya, maka dapat diambil hipotesis: 

H4:  Firm Size Perusahaan berpengaruh positif  terhadap Tarif 

Pajak Efeketif 

2.12.5 Pengaruh Intesitas Persediaan Perusahaan terhadap Tarif 

Pajak Efektif 

Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan 

menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Besarnya Intensitas 

persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya biaya 

penyimpanan dan biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang 

(Herjanto, 2007). PSAK No. 14 mengatur biaya yang timbul atas 

kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan 

dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan 

atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba 

perusahaan.   

Dalam agensi teori, manajer akan berusaha meminimalisir beban 

tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba 

perusahaan. Disisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang 

terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak. Cara yang akan digunakan 

manajer adalah dengan membebankan biaya tambahan persediaan untuk 

menurunkan laba perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak 

perusahaan (Darmadi dan Zulaikha,2013). Jika laba perusahaaan mengecil, 
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maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh 

perusahaan sehingga tarif pajak efektif juga menurun.  

Berdasarkan kajian teoritis diatas dan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya, maka dapat diambil hipotesis: 

 

H5: Intensitas Persediaan Perusahaan berpengaruh positif  

terhadap Tarif Pajak Efeketif 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan 

untuk melaksanakan penelitian. Pola desain penelitian dalam setiap disiplin 

ilmu memiliki kekhasan masing-masing., namun prinsip-prinsip umumnya 

memiliki banyak kesamaan. Desain penelitian ini menggambarkan tentang 

prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk 

menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, sebuah desain 

penelitian yang baik akan menghailkan sebuah proses penelitian yang 

efektif dan efisien. Makna desain penelitian menurut Mc Millan dalam Ibnu 

Hadjar adalah rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk 

memperoleh bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan penelitian 

(Ismail Nurdin dan Sri Hartati, 2019:28). Berdasarkan jenisnya, penelitian 

ini menggunakan tipe data kuantitatif. Maka untuk mengumpulkan data 

yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Data yang digunakan adalah laporan 

tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id). 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen 

yang terdiri dari leverage, Probilitas, Intesitas Aset Tetap, Firm Size dan 

Intesitas Persediaan, serta variabel dependen berupa Tarif Pajak Efektif. 

 

http://www.idx.co.id/
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3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai 

karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan 

(Refgia, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

penghasil bahan baku yang menerbitkan laporan keuangan tahunan 

(anual report) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-

2020. 

Sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi. 

Sampel yang diambil harus mempunyai karakeristik yang sama dengan 

populasinya dan harus mewakili (representative) anggota populasi 

(Ahmad, 2020). Sampel penelitian ini adalah perusahaan pertambangan 

sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2018-2020. Pemilihan perusahaan sektor pertambangan 

sebagai sampel peneltian ini karena perusahaan sektor pertambangan 

lebih rentan melakukan tarif pajak efektif. Metode pengambilan sampel 

yang peneliti gunakan adalah purposive sampling. Kriteria pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara 

yang terdafar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. 

b. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan 

(anual report) secara konsisten dan lengkap dari tahun 2018-

2020. 

c. Perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu 
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bara yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan 

(anual report) secara konsisten dan lengkap dari tahun 2018-

2020. 

Tabel 3.1 

Pemilihan Sampel dengan Purposive Sampling 
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O

No Keterangan Jumlah 

1.  

Perusahaan sektor penghasil 

pertambangan yang menerbitkan laporan 

keuangan tahunan (annual report) dan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2018-2020. 

47 

2.  Perusahaan yang bukan sektor 

pertambangan sub sektor pertambangan 

batu bara yang terdafar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2018-2020. 

(23) 

3.  Perusahaan sektor pertambangan sub 

sektor pertambangan batu bara yang tidak 

mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan (anual report) secara konsisten 

dan lengkap dari tahun 2018-2020. 

 

 

(10) 

4.  Jumlah Perusahaan yang terpilih 

menjadi sampel 

14 

 

5.  Jumlah Observasi 42 
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hasil olahan Penulis, 2022 

Berdasarkan tabel 3.1 menunjukan bahwa jumlah perusahaan 

penghasil bahan baku yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 

2018-2020 berjumlah 47 perusahaan. Dari 47 perusahaan tersebut, yang 

merupakan perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan 

batubara berjumlah 24 perusahaan. terdapat 10 perusahaan yang tidak 

mempublikasikan laporan tahunan (annual report) secara lengkap. Dari 

proses pemilihan sampel, dari 24 populasi yang tersedia, diperoleh 14 

populasi perusahaan yang  diteliti  selama tiga periode, sehingga sampel 

yang dapat digunakan sebanyak 42 sampel. Adapun daftar perusahaan 

yang dijadikan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3.2. 

Daftar Perusahaan 

 

No. Nama Perusahaan  Kode Etmin 

1. PT. Adaro Energy Tbk ADRO 

2. PT.Bukit Asam Tbk PTBA 

3. PT. Harum Energy Tbk HRUM 

4. PT. Indo Tambangraya Megah 

Tbk 

ITMG 

5. PT. Indika Energy Tbk INDY 

6. PT. Bumi Reources Tbk BUMI 

7. PT. Golden Energy Mines Tbk GEMS 

8. PT. TBS Energi Utama Tbk TOBA 
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9. PT. Delta Dunia Makmur Tbk DOID 

10. PT. Mitrabara Adiperdana MBAP 

11. PT. Samindo Resources Tbk MYOH  

12. PT. Petrosea Tbk PTRO 

13. PT. Resource Alam Indonesia Tbk KKGI 

14. PT. Alfa Energi Investama Tbk FIRE 

     Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2022 

3.3 Objek Peneletian 

Objek penelitian adalah salah satu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tetentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2010:38). Objek dari penelitian adalah perusahaan 

pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa 

Efek Indoneisa periode 2018-2020. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Untuk keperluan penelitian ini jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, baik yang 

dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan (anual report) masing-

masing perusahaan sub-sektor pertambangan batu bara periode tahun 

2018-2020, serta data perusahan yang diperoleh dari www.idx.co.id dan 
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website resmi masing-masing perusahaan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tambahan, yaitu 

data yang diperoleh dari laoran keuangan peruahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (www.idx.co.id). Metode pengumpulan data adalah sebagai 

berikut :  

1. Tinjauan Literatur Dalam penelitian ini, para peneliti memeriksa teori-

teori yang diperoleh dari literatur, artikel dan hasil penelitian sebelumnya 

sehingga para peneliti dapat memahami literatur yang terkait dengan 

penelitian yang relevan.  

2. Dokumentasi Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa dengan 

mengumpulkan, mencatat dan meninjau data sekunder dalam bentuk laporan 

keuangan perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan 2020 di situs web 

(www.idx.xo.id) 

3.6 Definisi dan Pengukuran Variabel 

Pada bagian ini akan dijelaskan definisi operasional variabel yang 

terdiri dari variabel, alat ukur dan skala pengukuran. Berikut adalah 

tabel definisi operasional variabel. Penelitian ini menggunakan dua 

variabel yaitu variabel independen atau variabel bebas yang selanjutnya 

dinyatakan dengan simbol X dan variabel dependen atau variabel terikat 

yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol Y. 

http://www.idx.xo.id/
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3.6.1 Variabel Denpenden 

 

Variabel dependen merupakan variabel utama yang menjadi saya 

tarik atau fokus peneliti. Variabel dependen dikenal dengan juga 

sebagai variabel standar atau patokan (criterion variable) atau disebut 

juga dengan istilah variabel terikat (Chandrarin,2017:83). Variabel 

dependen dalam penelitian ini yaitu: 

1. Tarif Pajak Efektif (Y) 

Tarif pajak efektif menurut Darmadi (2015) adalah tarif yang 

sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak. Penghasilan kena 

pajak tergantung pada kebutuhan perusahaan melihat beban tarifnya 

Tarif pajak efektif biasanya berupa persentase. Tarif pajak efektif pada 

dasarnya adalah sebuah persentasi besaran tarif pajak yang ditanggung 

oleh perusahaan. Tarif pajak efektif dihitung atau dinilai berdasarkan 

pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga 

tarif pajak efektif merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada 

perusahaan. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara nilai pajak 

sebenarnya yang perusahaan bayar dengan laba komersial sebelum 

pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak 

perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. 

Perusahaan dikatakan efektivitas melakukan pembayaran pajak jika 

tarif pajak perusahaan itu dibawah 20% dan jika diatas 20% berarti 
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perusahaan kurang efektif dalam melakukan pembayaran pajak. 

Menurut Chen et al (2010) dalam Marfu’ah (2015) tarif pajak 

efektif perusahaan dapat diukur dengan menggunakan. 

      

Effective tax rate =    beban pajak kini 

Laba sebelum pajak 

 

Beban pajak dan laba sebelum pajak dalam penghitungan tarif 

pajak efektif merupakan beban pajak yang tercantum dalam laporan 

laba/rugi perusahaan. Beban pajak yang tercantum dalam laporan 

keuangan adalah total pajak kini dibagi laba sebelum pajak. 

3.6.2 Variabel Independen 

 

Variabel stimulus predictor, antecedent merupakan nama lain dari 

variabel independen. Dalam bahasa Indonsesia juga sering disebut sebagai 

variabel bebas. Variabel bebas ialah suatu variable yang menjadi faktor 

penyebab perubahan dan mempengaruhi terhadap adanya variable dependen 

(terikat) (Sugiyono, 2014). Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini 

antara lain : 

1. Leverage 

Leverage mempunyai pengertian penggunaan sumber dana yang 

memiliki beban tetap. Cara untuk menghitung leverege dalam Suyanto dan 

Supramono (2012) adalah : 

Leverage =  Total utang 

  Total Aset 
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2. Profitabilitas  

Definisi profitabilitas adalah ukuran untuk menilai efisiensi 

penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara 

modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai. Penelitian ini 

menggunakan proxy rasio return on aset (ROA) untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan. Menurut Kasmir (2012:201) profitabilitas 

perusahaan dapat dihitung dengan cara: 

 

ROA        =   laba sebelum pajak 

          Total Aset  

 

Laba sebelum pajak yang digunakan dalam penghitungan rasio ROA 

adalah laba sebelum pajak yang tercantum dalam laporan laba/rugi 

perusahaan. Untuk total aset, digunakan total aset baik aset lancar maupun 

aset tidak lancar yang tercantum dalam neraca. Dasar penggunaan laba 

sebelum pajak yang digunakan untuk menghitung ROA adalah karena 

dengan menggunakan laba sebelum pajak, dapat diketahui kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi 

tanpa terpengaruh keputusan investasi dan pajak. 

3. Intesitas Aset Tetap 

Defenisi intensitas aset tetap adalah gambaran besarnya aset tetap 

yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan proxy intensitas 
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aset tetap untuk menggambarkan intensitas aset tetap perusahaan. Intensitas 

aset tetap perusahaan dalam penelitian ini dapat dihitung dengan cara total 

aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset 

perusahaan (Darmadi:2013). 

Menurut Darmadi (2013) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

   Intesitas Aset Tetap =  Total aset tetap 

        Total aset 

                        

Total aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan 

yang tercantum dalam neraca mencakup bangunan, mesin, kendaraan dan 

peralatan. Total aset dalam perhitungan intensitas aset tetap menggunakan 

nilai total aset perusahaan yang tercantum dalam neraca perusahaan. 

4. Firm Size 

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah 

perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan total aset perusahaan untuk menentukan ukuran 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Imelia (2015) yang 

menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap Manajem Pajak dikarenakan 

perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih kecil dibandingkan 

dengan perusahaan yang berskala kecil dikarenakan adanya sumber daya 

tentang perencanaan pajak dan lobi politik. Untuk mengukur skala 

perusahaan dapat menggunakan rumus: 
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   Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset) 

5. Intesitas Persediaan  

Intensitas persediaan merupakan cerminan dari seberapa besar 

perusahaan berinvestasi terhadap persediaan yang ada dalam perusahaan. 

Variabel intensitas aset tetap menggunakan proxy rasio intensitas 

jupersediaan. Rasio Inventory Intensity dapat dihitungan dengan cara nilai 

persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Imelia (2015) dan Wijaya dan 

Febrianti (2017) yang menjelaskan bahwa investasi perusahaan pada 

persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya 

dalam periode terjadinya biaya, maka laba perusahaan dapat menurun 

sehingga pajak yang akan dibayarkan akan berkurang. Melalui penjelasan 

diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas persedian dapat diukur dengan 

cara : 

  

  Intesitas Persediaan  =  Total Persediaan 

         Total Aset 

Tabel 3.3 

Variabel, Alat Ukur dan Skala Pengukuran 

 

No Variabel Alat Ukur Skala 

1 Pajak   

      Effective Tax Rate =  Beban pajak kini 

                                        Laba Kena Pajak 

Rasio 
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2 Leverege   

                   Leverege   =   Total utang 

          Total Aset 

Rasio 

3 Profitabili

tas 

                      ROA =  laba sebelum pajak 

     Total Aset  

Rasio 

4 Intesitas 

Aset Tetap 

                

                       IAT  =     Jumlah aset tetap  

       Total Aset 

Rasio 

5 Firm Size  

              Ukuran Perusahaan = LN (Total 

Aset) 

Rasio 

6 Intesitas 

Persediaa

n 

 

                           IP  =   Total Persediaan 

                  Total Aset 

Rasio 

    Sumber :Data Olahan Penulis, 2022 

 

3.7 Metode Analisis  

Data Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis 

kuantitatif yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Dalam 

penelitian ini, analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi 

data-data penelitian sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan 

dalam analisis. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi data panel dengan bantuan sofware E-Views ver 9. Alasan 
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penggunaan alat analisis regresi data panel adalah karena data pada 

penelitian ini merupakan gabungan data cross section dan data time series. 

Untuk mengetahui tingkat signifikasi dari masing-masing koefisien regresi 

variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan uji 

statistik diantaranya : 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif  

 

Menurut Ghozali (2016:19) statistik deskriptif memberikan gambaran 

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

rata-rata (mean), dan standar deviasi. Data yang diteliti dalam analisis 

statistik deskriptif adalah tarif pajak efektif, Leverege, Profitabilitas, 

intesitas aset tetap, Firm size dan intesitas persediaan. 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

 

Dengan pemakaian metode Ordinary Least Squared (OLS), untuk 

menghasilkan nilai parameter model penduga yang lebih tepat, maka 

diperlukan pendekteksian apakah model tersebut menyimpang dari asumsi 

klasik atau tidak, deteksi tersebut terdiri dari: 

a. Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas, 

variabel tidak bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan 

menggunakan metode jarque-bera (JB). Apabila nilai JB lebih kecil dari 2 

maka data berdistribusi normal atau jika probabilitas lebih besar dari 5% 
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maka data berdistribusi normal. Menurut Ajija, Shochrul Rohmatul et al., 

2011 dalam Fairuz (2017) uji normalitas hanya digunakan jika jumlah 

observasi adalah kurang dari 30, untuk mengetahui apakah error term 

mendekati distribusi normal. Jika jumlah observasi lebih dari 30, tidak perlu 

dilakukan uji normalitas. Sebab, distribusi sampling error term telah 

mendekati normal. 

b. Uji Multikoleniaritas 

Multikolinearitas dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana satu 

atau lebih variabel bebas dapat dinyatakan sebagai kombinasi kolinier dari 

variabel yang lainnya. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

regresi ini ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi 

korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Cara 

mendeteksi adanya multikolineritas dilakukan dengan uji Variance Inflation 

Factor (VIF) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

Jika VIF > dari 10, maka antar variabel bebas (independent variab el) 

terjadi persoalan multikolinearitas (Gujarati, 1993 dalam Fairuz, 2017).  

Menurut Fairuz (2017) cara untuk mengetahui multikolinearitas dalam 

suatu model. Salah satunya adalah dengan melihat koefisien korelasi hasil 

output komputer. Jika terdapat keofisien korelasi yang lebih besar dari 0,9 

makan terdapat gejala multikolinearitas. Untuk mengatasi masalah 

multikolinearitas, satu variabel independen yang memiliki korelasi dengan 

variabel independen lain harus dihapus. Dalam hal metode GLS, model ini 

sudah diantisipasi dari multikolinearitas. 
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c. Uji Heterokedastisitas 

Suatu model regresi dikatakan terkena heterokedastisitas apabila 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varians dari residual dan satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Jika varians 

berbeda disebut heterokedastisitas. 

Adanya sifat heterokedastisitas ini dapat membuat penaksiran dalam 

model bersifat tidak efisien. Umumnya masalah heterokedastisitas lebih 

biasa terjadi pada data cross section dibandingkan dengan time series 

(Gujarati, 1978 dalam Fairuz, 2017).  

Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas, dalam hal ini akan 

dilakukan dengan cara melihat grafik scatterplot. Jika dalam grafik terlihat 

ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasi 

telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbuh Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas (Ghozali, 2001:69 dalam Fairuz, 2017). 

d. Uji Autokorelasi 

Pengujian asumsi ke-tiga dalam model regresi linear klasik adalah uji 

autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengaganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka 50 dinamakan ada 

problem autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin 



 

71 
 

Watson. Apabila nilai Durbin Watson berada pada daerah dU sampai 4-dU 

dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 

autokorelasi(Fairuz, 2017). 

3.8 Regresi Data Panel 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Model regresi 

data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time 

series. Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu 

terhadap suatu individu. Sedangkan data cross section merupakan data yang 

dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Regresi data 

panel memiliki tujuan yang sama dengan regresi linier berganda, yaitu 

memprediksi nilai intersep dan slope. Penggunaan data panel dalam regresi 

akan menghasilkan inersep dan slope yang berbeda pada setiap 

entitas/perusahaan dan setiap entitas/perusahaan dan setiap periode waktu.  

3.8.1 Model Regresi Data Panel 

 

Menurut Mahulete (2016) untuk mengestimasi parameter model 

dengan data panel, terdapat tiga teknik ( model) yang sering ditawarkan, 

yaitu:  

 Common Effect Model (CEM) 

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk 

mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan 

data cross secion dan time series sebagai satu kesatuan anpa ada melihat 

adanya perbedaan waktu dan entitas (individu) . Dimana pendekatan yang 
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sering dipakai adalah metode Ordinary Least Square (OLS). Model common 

Effect menggabadikan adanya perbedan dimensi individu maupun waktu 

dengan kata lain perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun 

waktu. 

Menurut Fairuz (2017) untuk model data panel, sering diasumsikan βit 

= β yakni pengaruh dari perubahan dalam X diasumsikan bersifat konstanta 

dalam waktu kategori cross section. Secara umum, bentuk model linear 

yang dapat digunakan untuk memodelkan data panel adalah : 

Yit = Xitβit + eit 

Dimana:  

Yit adalah observasi dari unit ke-i dan diamati pada periode waktu ke-t 

(yakni variabel dependen yang merupakan suatu data panel)  

Xit adalah variabel independen dari unit ke-i dan diamati pada periode 

waktu ke-t disini   diasumsikan Xit memuat variabel konstanta  

eit adalah komponen error yang diasumsikan memiliki harga mean 0 dan 

variansi homogen dalam waktu serta independen dengan Xit.  

 Fixed Effect Model (FEM)  

Pendekatan model Fixed Effect mengasumsikan bahwa intersep dari 

setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap 

(sama). Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya 

perbedaan inersep antar individu. 

Pemodelan Fixed Effect memiliki beberapa kelemahan( 

Ariefianto,2012:150) yakni: 
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a. Masalah kekurangan derajat kebebasan (degree of freedom) akibat 

jumlah sampel yang terbatas. 

b. Multikolinearitas yang diakibatkan oleh banyaknya variabel dummy 

yang diestimasikan.  

c. Keterbatasan kemampuan setimasi, terutama jika terdapat variabel 

yang bersifat tidak berubah berdasarkan waktu (time invariant).  

Kemungkinan korelasi di antara komponen residual spesifik (cross 

section dan urut  waktu). 

Permasalah ini dapat diatasi dengan menggunakan Model Efek Tetap 

(REM). Kita dapat menguji apakah pemodelan efek tetap adalah lebih baik 

dibandingkan dengan model residual gabungan (pooled OLS) melaui F test. 

Apabila model dengan efek etap adalah lebih superior dari Pooled OLS 

maka nilai koefisien determinasi (R2) model tersebut seharusnya akan lebih 

tinggi secara signifikan (Ariefianto,2012:151). 

Menurut Fairuz (2017) Pendekatan dengan variabel dummy ini 

dikenal dengan sebutan least square dummy variabels (LSDV). Persamaan 

Fixed effect Model dapat ditulis sebagai berikut :  

Yit = Xitβ + Ci + ..... + εit 

Dimana : 

Yit adalah observasi dari unit ke-i dan diamati pada periode waktu ke-t 

(yakni variabel dependen yang merupakan suatu data panel)  

Xit adalah variabel independen dari unit ke-i dan diamati pada periode 

waktu ke-t disini   diasumsikan Xit memuat variabel konstanta  
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Ci adalah variabel dummy 

eit adalah komponen error yang diasumsikan memiliki harga mean 0 dan 

variansi homogen dalam waktu serta independen dengan Xit. 

 Random Effect Model ( REM)  

Menurut Mahulete (2016) dalam metode ini perbedaan karakteristik 

individu dan waktu diakomodasikan dengan error dari model. Mengingat 

terdapat dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan 

error yaitu (individu dan waktu), maka pada metode ini perlu diuraikan 

menjadi error dari komponen individu, error untuk komponen waktu dan 

error gabungan.  

Pemilihan FEM atau REM didasarkan pada apakah heterogenitas 

bersifat konstan dan berkorelasi dengan variabel bebas) atau random. 

Namun demikian, dalam praktek hal ini sulit ditentukan secara apriori. 

Untuk menguji superioritas suatu model terhadap model lain (Ariefianto, 

2012:152). 

Menurut Haussman dalam Ariefianto( 2012;152) mengajukan suatu 

tes yang menggunakan REM sebagai acuan (null hipotetis). Dasar 

pemikiran yang digunakan adalah dengan menguji adanya hubungan antara 

ai dan xitj. Jika statistik uji menunjukan penolakan hipotetis null maka FEM 

adalah lebih tepa dan sebaiknya REM jika hipotetis null tidak dapat di tolak.  

Menurut Fairuz (2017) Keuntungan menggunakan model Random 45 

effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut 
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dengan teknik Generalized Least Square (GLS). Sebagai estimastornya, 

berikut bentuk persamaannya adalah : 

Yit = Xitβ + Vit 

Dimana Vit = Ci + Di + εit Ci diasumsikan bersifat independent and 

identically distributed (iid) normal dengan mean 0 dan variansi Ϭ2 c 

(komponen cross section). Di diasusikan bersifat iid normal dengan mean 0 

dan variansi Ϭ 2 d (komponen time series error). Εit diasumsikan bersifat 

iid dengan mean 0 dan variansi Ϭ2 e. 

3.9 Pengujian Model  

Untuk menguji kesesuaian atau kebaikan dari tiga metode pada teknik 

estimasi dengan model data panel, maka digunakan Uji Lagrange 

Multiplier, Uji Chow dan Uji Hausman (Mahulete, 2016): 

a. Uji Chow, adalah pengujian untuk menentukan model fixed effec atau 

common effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data 

panel. Pengambilan keputusan dilakukan jika : 

1. Nilai prob F < batas kritis, maka tolak H0 atau memilih fixed effect 

dari pada common effect. 

2. Nilai prob F > batas kritis, maka terima H0 atau memilih common 

effect dari pada fixed effect. 

b. Uji Hausman adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model 

fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. 

Pengambilan keputusan dilakukan jika :  
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1. Nilai chi square hitung > chi square tabel atau nilai probabilitas 

chi squares < taraf signifikansi, maka tolak H0 atau memilih fixed 

effect daripada common effect. 

2. Nilai chi square hitung < chi square tabel atau nilai probabilitas 

chi squares > taraf signifikansi, maka tidak menolak H0 atau memilih 

random effect dari pada fixed effect.  

c. Uji Lagrange Multiplier (LM), adalah uji yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode 

common effect (OLS). Pengambilan keputusan dilakukan jika : 

1. Nilai p value < batas kritis, maka tolak H0 atau memilih random 

effect dari pada common effect.  

2. Nilai p value > batas kritis, maka terima H0 atau memilih common 

effect dari pada random effect. 

3.10 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis berguna untuk menguji signifikansi koefesien regresi 

yang didapat. Pengambilan keputusan hipotesis dilakukan dengan 

membandingkan t statistik terhadap t tabel atau nilai probabilitas terhadap 

taraf signifikansi yang ditetapkan. 

3.10.1 Uji T (Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:171). Dengan 

kriteria sebagai berikut :  
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1. Jika nilai signifikan t < 0,05 berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara ma sing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen sehingga Ho ditolak. 

2. Jika nilai signifikan t > 0,05 berarti terdapat yang signifikan antara 

masing-masing variabel independen sehingga Ho diterima. 

3.10.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R2 ) 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 dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, 

maka bpeneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Leverage tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan 

melakukan tarif pajak efektif pada perusahaan pertambangan sub 

sektor pertanbangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2018-

2020. 

2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan 

melakukan tarif pajak efektif pada perusahaan pertambangan sub 

sektor pertanbangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2018-

2020. 

3. Intesitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan 

melakukan tarif pajak efektif pada perusahaan pertambangan sub 

sektor pertanbangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2018-

2020. 

4. Firm size tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan 

melakukan tarif pajak efektif pada perusahaan pertambangan sub 

sektor pertanbangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2018-

2020. 
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5. Intesitas persediaan berpengaruh positif terhadap keputusan 

perusahaan melakukan tarif pajak efektif pada perusahaan 

pertambangan sub sektor pertanbangan batu bara yang terdaftar di BEI 

periode 2018-2020. 

6. Adapun hasil koefisien determinasi (r2) dalam penelitian ini nilai R-

squared sebesar 0.246650. Hal ini menunjukkan bahwa kontribsusi 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 

24,66% sedangkan sisanya sebesar 75,34% dijelaskan oleh variabel 

yang lainnya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kepada keterbatasan penelitian yang telah dilakukan 

maka diajukan beberapa saran yang dapat memberikan manfaat positif 

kedepannya bagi peneliti selanjutnya antaralain sebagai berikut: 

1. Bagi akademis 

Untuk kalangan akademis, diharapkan dari hasil penelitian ini 

selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Menambah jangka waktu penelitian agar semakin banyak data 

perusahaan yang dapat digunakan sebagai sampel penelitian sehingga dapat 

digunakan untuk memprediksi dan hasil penelitian selanjutnya hasil 

penelitian semakin baik. Menambah variabel lain selain dalam penelitian 

selanjutnya agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai landasan 

penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan 

variabel lain yang mempengaruhi terhadap tarif pajak efektif yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini seperti: laba, likuiditas, dewan kominsaris 

indenpenden dan lainnya. 
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TABULASI DATA TARIF PAJAK EFEKTIF 

NO. 

 NAMA 

PERUSAHAAN    KODE   

 

TAHUN   

 BEBAN PAJAK 

KINI   LABA SEBELUM PAJAK   KURS   BEBAN PAJAK KINI   LABA SBELUM PAJAK   ETR  

1 

 PT. Adaro 

Energy Tbk  

 

ADRO  2018  $                 343.457   $                              820.998   Rp           13.548   Rp                    4.653.155.436   Rp                11.122.880.904  

                                

0,4183  

   

2019  $                 224.101   $                              659.103   Rp           14.481   Rp                     3.245.206.581   Rp                  9.544.470.543  

                                

0,3400  

   

2020  $                   63.660   $                              222.165   Rp           13.901   Rp                        884.937.660   Rp                  3.088.315.665  

                                

0,2865  

2 

 PT.Bukit Asam 

Tbk   PTBA  2018  Rp           1.500.491   Rp                       6.791.972  

   

                                

0,2209  

   

2019  Rp           1.414.768   Rp                       5.455.162  

   

                                

0,2593  

   

2020  Rp              823.758   Rp                       3.231.685  

   

                                

0,2549  

3 

 PT.Harum 

Energy Tbk  

 

HRUM  2018  $              7.986.047   $                        48.191.469   Rp           13.548   Rp                 108.194.964.756   Rp              652.898.022.012  

                                

0,1657  

   

2019  $              5.505.306   $                        25.627.895   Rp           14.481   Rp                   79.722.336.186   Rp              371.117.547.495  

                                

0,2148  

   

2020  $              3.879.082   $                        64.171.397   Rp           13.901   Rp                   53.923.118.882   Rp              892.046.589.697  

                                

0,0604  

4 

 PT.Indo 

Tambangraya 

Megah Tbk   ITMG  2018  $          108.607,000   $                      367.405,000   Rp           13.548   Rp                     1.471.407.636   Rp                  4.977.602.940  

                                

0,2956  

   

2019  $            59.406,000   $                      185.908,000   Rp           14.481   Rp                        860.258.286   Rp                  2.692.133.748  

                                

0,3195  

   

2020  $            34.725,000   $                        72.553,000   Rp           13.901   Rp                        482.712.225   Rp                  1.008.559.253  

                                

0,4786  

5 

 PT. Indika 

Energy Tbk   INDY  2018  $          167.214.229   $                      265.076.418   Rp           13.548   Rp             2.265.418.374.492   Rp           3.591.255.311.064  

                                

0,6308  

   

2019  $            49.142.265   $                        54.134.699   Rp           14.481   Rp                 711.629.139.465   Rp              783.924.576.219  

                                

0,9078  

   

2020  $              4.270.588   $                        99.177.186   Rp           13.901   Rp                   59.365.443.788   Rp           1.378.662.062.586  

                                

0,0431  

6 

 PT. Bumi 

Resources Tbk   BUMI  2018  $              8.611.227   $                      166.829.576   Rp           13.548   Rp                 116.664.903.396   Rp           2.260.207.095.648  

                                

0,0516  

   

2019  $            28.486.579   $                        19.016.097   Rp           14.481   Rp                 412.514.150.499   Rp              275.372.100.657  

                                

1,4980  

   

2020  $            14.911.550   $                      322.439.419   Rp           13.901   Rp                 207.285.456.550   Rp           4.482.230.363.519  

                                

0,0462  

7 

 PT.Golden 

Energy Mines 

Tbk   GEMS  2018  $            36.625.592   $                      135.530.679   Rp           13.548   Rp                 496.203.520.416   Rp           1.836.169.639.092  

                                

0,2702  

   

2019  $            34.501.604   $                      100.340.160   Rp           14.481   Rp                 499.617.727.524   Rp           1.453.025.856.960  

                                

0,3438  

   

2020  $            31.706.995   $                      127.132.647   Rp           13.901   Rp                 440.758.937.495   Rp           1.767.270.925.947  

                                

0,2494  



 

 

8 
 PT.TBS Energi 
Utama Tbk   TOBA  2018  $            29.191.826   $                        97.281.622   Rp           13.548   Rp                 395.490.858.648   Rp           1.317.971.414.856  

                                
0,3001  

   

2019  $            19.123.468   $                        62.869.168   Rp           14.481   Rp                 276.926.940.108   Rp              910.408.421.808  

                                

0,3042  

   

2020  $              6.279.048   $                        42.082.914   Rp           13.901   Rp                   87.285.046.248   Rp              584.994.587.514  

                                

0,1492  

9 

 PT.Delta Dunia 

Makmur Tbk   DOID  2018  $            32.259.059   $                      107.902.359   Rp           13.548   Rp                 437.045.731.332   Rp           1.461.861.159.732  

                                

0,2990  

   

2019  $            14.397.084   $                        34.877.675   Rp           14.481   Rp                 208.484.173.404   Rp              505.063.611.675  

                                

0,4128  

   

2020  $                926.114   $                        24.362.484   Rp           13.901   Rp                   12.873.910.714   Rp              338.662.890.084  

                                

0,0380  

10 

 PT.Mitrabara 

Adiperdana  

 

MBAP  2018  $            17.310.612   $                        67.366.485   Rp           13.548   Rp                 234.524.171.376   Rp              912.681.138.780  

                                

0,2570  

   

2019  $            13.151.107   $                        48.438.664   Rp           14.481   Rp                 190.441.180.467   Rp              701.440.293.384  

                                

0,2715  

   

2020  $              9.906.106   $                        37.373.592   Rp           13.901   Rp                 137.704.779.506   Rp              519.530.302.392  

                                

0,2651  

11 

 PT.Samindo 

Resources Tbk  

 

MYOH  2018  $            10.518.865   $                        41.447.529   Rp           13.548   Rp                 142.509.583.020   Rp              561.531.122.892  

                                

0,2538  

   

2019  $              8.826.683   $                        34.925.112   Rp           14.481   Rp                 127.819.196.523   Rp              505.750.546.872  

                                

0,2527  

   

2020  $              6.476.126   $                        29.009.788   Rp           13.901   Rp                   90.024.627.526   Rp              403.265.062.988  

                                

0,2232  

12 

 PT.Petrosea 

Tbk   PTRO  2018  $            11.354,000   $                        34.520,000   Rp           13.548   Rp                        153.823.992   Rp                     467.676.960  

                                

0,3289  

   

2019  $              7.616,000   $                        40.581,000   Rp           14.481   Rp                        110.287.296   Rp                     587.653.461  

                                

0,1877  

   

2020  $              4.323,000   $                        35.536,000   Rp           13.901   Rp                          60.094.023   Rp                     493.985.936  

                                

0,1217  

13 

 PT.Resource 

Alam Indonesia 

Tbk   KKGI  2018  $                 849.318   $                          1.119.843   Rp           13.548   Rp                   11.506.560.264   Rp                15.171.632.964  

                                

0,7584  

   

2019  $              2.943.058   $                          8.029.510   Rp           14.481   Rp                   42.618.422.898   Rp             116.275.334.310  

                                

0,3665  

   

2020  $                256.788   $                          9.354.622   Rp           13.901   Rp                     3.569.609.988   Rp              130.038.600.422  

                                

0,0275  

14 

 PT.Alfa Energi 

Investama Tbk   FIRE  2018  Rp    4.093.782.538   Rp               1.152.998.905  

   

                                

3,5506  

   

2019  Rp  12.087.053.700   Rp             16.816.689.880  

   

                                

0,7188  

   

2020 

 Rp    

17.316.572.840   Rp             23.012.602.323  

   

                                

0,7525  

 

 



 

 

 

TABULASI DATA LEVERAGE 

NO  

 NAMA 

PERUSAHAAN    KODE   

 

TAHUN   TOTAL UTANG  TOTAL ASET   KURS   TOTAL UTANG   TOTAL ASET  

 

LEVERERAGE  

                 

1  

 PT. Adaro 

Energy Tbk  

 

ADRO  2018  $                  2.758.063   $                             7.060.755   Rp         13.548   Rp     37.366.237.524   Rp                   95.659.108.740  

                      

0,3906  

   

2019  $                  3.233.710   $                             7.217.105   Rp         14.481   Rp     46.827.354.510   Rp                104.510.897.505  

                      

0,4481  

   

2020  $                  2.429.852   $                             6.381.566   Rp         13.901   Rp     33.777.372.652   Rp                   88.710.148.966  

                      

0,3808  

                 

2  

 PT.Bukit Asam 

Tbk   PTBA  2018  Rp               7.903.237   Rp                        24.172.933  

   

                      

0,3269  

   

2019  Rp               7.675.226   Rp                        26.098.052  

   

                      

0,2941  

   

2020  Rp               7.177.559   Rp                        24.056.755  

   

                      

0,2984  

                 

3  

 PT.Harum 

Energy Tbk  

 

HRUM  2018  $                79.502.404   $                         467.989.195   Rp         13.548  

 Rp 

1.077.098.569.392   Rp             6.340.317.613.860  

                      

0,1699  

   

2019  $                47.418.441   $                         447.001.954   Rp         14.481  

 Rp                            

686.666.444.121   Rp             6.473.035.295.874  

                      

0,1061  

   

2020  $                43.905.598   $                         498.702.216   Rp         13.901  

 Rp                            

610.331.717.798   Rp             6.932.459.504.616  

                      

0,0880  

                 

4  

 PT.Indo 

Tambangraya 

Megah Tbk   ITMG  2018  $              472.945,000   $                     1.442.728,000   Rp         13.548  

 Rp                                 

6.407.458.860   Rp                   19.546.078.944  

                      

0,3278  

   

2019  $              324.576,000   $                     1.209.041,000   Rp         14.481  

 Rp               

4.700.185.056   Rp                   17.508.122.721  

                      

0,2685  

   

2020  $              312.339,000   $                     1.158.629,000   Rp         13.901  

 Rp                                 

4.341.824.439   Rp                   16.106.101.729  

                      

0,2696  

                 

5  

 PT. Indika 

Energy Tbk   INDY  2018  $           2.542.768.572   $                     3.669.952.693   Rp         13.548  

 Rp                      

34.449.428.613.456   Rp          49.720.519.084.764  

                      

0,6929  

   

2019  $           2.570.388.847   $                     3.616.163.065   Rp         14.481  

 Rp                      

37.221.800.893.407   Rp          52.365.657.344.265  

                      

0,7108  

   

2020  $           2.626.405.463   $                     3.493.702.857   Rp         13.901  

 Rp                      

36.509.662.341.163   Rp          48.565.963.415.157  

                      

0,7518  

                 

6  

 PT. Bumi 

Resources Tbk   BUMI  2018  $           3.403.162.908   $                     3.906.773.939   Rp         13.548  

 Rp                      

46.106.051.077.584   Rp          52.928.973.325.572  

                      

0,8711  

   

2019  $           3.192.870.099   $                     3.611.948.844   Rp         14.481  

 Rp                      

46.235.951.903.619   Rp          52.304.631.209.964  

                      

0,8840  

   

2020  $           3.295.912.298   $                     3.428.550.327   Rp         13.901  

 Rp                      

45.816.476.854.498   Rp          47.660.278.095.627  

                      

0,9613  

                 

7  

 PT.Golden 

Energy Mines 

Tbk   GEMS  2018  $              385.233.174   $                         701.046.630   Rp         13.548  

 Rp                        

5.219.139.041.352   Rp             9.497.779.743.240  

                      

0,5495  

   

2019  $              422.379.157   $                         780.646.167   Rp         14.481  

 Rp                        

6.116.472.572.517   Rp          11.304.537.144.327  

                      

0,5411  



 

 

   

2020  $              464.283.221   $                         813.717.765   Rp         13.901  
 Rp                        
6.454.001.055.121   Rp          11.311.490.651.265  

                      
0,5706  

                 

8  

 PT.TBS Energi 

Utama Tbk   TOBA  2018  $              286.259.322   $                         501.883.194   Rp         13.548  

 Rp                        

3.878.241.294.456   Rp             6.799.513.512.312  

                      

0,5704  

   

2019  $              370.500.569   $                         634.640.456   Rp         14.481  

 Rp                        

5.365.218.739.689   Rp             9.190.228.443.336  

                      

0,5838  

   

2020  $              480.957.627   $                         771.871.787   Rp         13.901  

 Rp                        

6.685.791.972.927   Rp          10.729.789.711.087  

                      

0,6231  

                 

9  

 PT.Delta Dunia 

Makmur Tbk   DOID  2018  $              922.583.702   $                     1.184.094.711   Rp         13.548  

 Rp                      

12.499.163.994.696   Rp          16.042.115.144.628  

                      

0,7791  

   

2019  $              901.340.212   $                     1.181.911.191   Rp         14.481  

 Rp                      

13.052.307.609.972   Rp          17.115.255.956.871  

                      

0,7626  

   

2020  $              710.718.334   $                         974.449.753   Rp         13.901  

 Rp                        

9.879.695.560.934   Rp          13.545.826.016.453  

                      

0,7294  

               

10  

 PT.Mitrabara 

Adiperdana  

 

MBAP  2018  $               49.328.008   $                         173.509.262   Rp         13.548  

 Rp                            

668.295.852.384   Rp             2.350.703.481.576  

                      

0,2843  

   

2019  $                46.886.899   $                         192.527.289   Rp         14.481  

 Rp                            

678.969.184.419   Rp             2.787.987.672.009  

                      

0,2435  

   

2020  $                43.752.926   $                         181.973.102   Rp         13.901  

 Rp                            

608.209.424.326   Rp             2.529.608.090.902  

                      

0,2404  

               

11  

 PT.Samindo 

Resources Tbk  

 

MYOH  2018  $                37.338.363   $                         151.326.098   Rp         13.548  

 Rp                            

505.860.141.924   Rp             2.050.165.975.704  

                      

0,2467  

   

2019  $                37.882.793   $                         160.181.748   Rp         14.481  

 Rp                            

548.580.725.433   Rp             2.319.591.892.788  

                      

0,2365  

   

2020  $               22.061.137   $                         151.108.859   Rp         13.901  

 Rp                            

306.671.865.437   Rp             2.100.564.248.959  

                      

0,1460  

               

12  

 PT.Petrosea 

Tbk   PTRO  2018  $              364.459,000   $                         555.591,000   Rp         13.548  

 Rp                                 

4.937.690.532   Rp                     7.527.146.868  

                      

0,6560  

   

2019  $              338.481,000   $                         551.004,000   Rp         14.481  

 Rp                                 

4.901.543.361   Rp                     7.979.088.924  

                      

0,6143  

   

2020  $              298.248,000   $                         529.688,000   Rp         13.901  

 Rp                                 

4.145.945.448   Rp                     7.363.192.888  

                      

0,5631  

               

13  

 PT.Resource 

Alam Indonesia 

Tbk   KKGI  2018  $                30.558.484   $                         117.265.221   Rp         13.548  

 Rp                            

414.006.341.232   Rp             1.588.709.214.108  

                      

0,2606  

   

2019  $                32.971.463   $                         128.354.537   Rp         14.481  

 Rp                            

477.459.755.703   Rp             1.858.702.050.297  

                      

0,2569  

   

2020  $                24.437.727   $                         108.688.283   Rp         13.901  

 Rp                            

339.708.843.027   Rp             1.510.875.821.983  

                      

0,2248  

               

14  

 PT.Alfa Energi 

Investama Tbk   FIRE  2018  Rp    250.001.554.441   Rp             573.239.122.900  

   

                      

0,4361  

   

2019  Rp    203.584.653.001   Rp             543.257.046.224  

   

                      

0,3747  

   

2020  Rp    152.354.623.294   Rp             505.302.049.812  

  

 

 

 

                      

0,3015  

 



 

 

 

TABULASI DATA PROFITABILITAS 

NO  

 NAMA 

PERUSAHAAN   

 

KODE   

 

TAHUN    LABA SEBELUM PAJAK   TOTAL ASET   KURS  

 LABA SEBELUM 

PAJAK   TOTAL ASET  

 

PROFITABILITAS  

                 

1  

 PT. Adaro 

Energy Tbk   ADRO  2018 

 $                                         

821  

 $                          

7.060.755   Rp           13.548  

 Rp                      

11.122.881  

 Rp              

95.659.108.740             0,0001  

   

2019 

 $                                   

659.103  

 $                          

7.217.105   Rp           14.481  

 Rp                  

9.544.470.543  

 Rp            

104.510.897.505             0,0913  

   

2020 

 $                                   

222.165  

 $                          

6.381.566   Rp           13.901  

 Rp                  

3.088.315.665  

 Rp              

88.710.148.966             0,0348  

                 

2  

 PT.Bukit Asam 

Tbk   PTBA  2018  Rp                    6.791.972,000   Rp                     24.172.933   Rp           13.548  

  

           0,2810  

   

2019  Rp                    5.455.162,000   Rp                     26.098.052   Rp           14.481  

  

           0,2090  

   

2020  Rp                    3.231.685,000   Rp                     24.056.755   Rp           13.901  

  

           0,1343  

                 

3  

 PT.Harum 

Energy Tbk   HRUM  2018 

 $                             

48.191.469   $                     467.989.195   Rp           13.548  

 Rp             

652.898.022.012  

 Rp        

6.340.317.613.860             0,1030  

   

2019 

 $                             

25.627.895   $                     447.001.954   Rp           14.481  

 Rp             

371.117.547.495  

 Rp        

6.473.035.295.874             0,0573  

   

2020 

 $                             

64.171.397   $                     498.702.216   Rp           13.901  

 Rp             

892.046.589.697  

 Rp        

6.932.459.504.616             0,1287  

                 

4  

 PT.Indo 

Tambangraya 

Megah Tbk   ITMG  2018  $                          367.405,000   $                  1.442.728,000   Rp           13.548  

 Rp                  

4.977.602.940  

 Rp              

19.546.078.944             0,2547  

   

2019  $                          185.908,000   $                  1.209.041,000   Rp           14.481  

 Rp                  

2.692.133.748  

 Rp              

17.508.122.721             0,1538  

   

2020 

 $                             

72.553,000   $                  1.158.629,000   Rp           13.901  

 Rp                  

1.008.559.253  

 Rp              

16.106.101.729             0,0626  

                 

5  

 PT. Indika 

Energy Tbk   INDY  2018  $                          265.076.418   $                  3.669.952.693   Rp           13.548  

 Rp         

3.591.255.311.064  

 Rp      

49.720.519.084.764             0,0722  

   

2019 

 $                             

54.134.699   $                  3.616.163.065   Rp           14.481  

 Rp             

783.924.576.219  

 Rp      

52.365.657.344.265             0,0150  

   

2020 

 $                             

99.177.186   $                  3.493.702.857   Rp           13.901  

 Rp         

1.378.662.062.586  

 Rp      

48.565.963.415.157             0,0284  

                 

6  

 PT. Bumi 

Resources Tbk   BUMI  2018  $                          135.530.679   $                  3.906.773.939   Rp           13.548  

 Rp         

1.836.169.639.092  

 Rp      

52.928.973.325.572             0,0347  

   

2019  $                          100.340.160   $                  3.611.948.844   Rp           14.481  

 Rp         

1.453.025.856.960  

 Rp      

52.304.631.209.964             0,0278  

   

2020  $                          127.132.647   $                  3.428.550.327   Rp           13.901  

 Rp         

1.767.270.925.947  

 Rp      

47.660.278.095.627             0,0371  

                 

7  

 PT.Golden 

Energy Mines 

Tbk   GEMS  2018  $                          135.530.679   $                     501.883.194   Rp           13.548  

 Rp         

1.836.169.639.092  

 Rp        

6.799.513.512.312             0,2700  

   

2019  $                          100.340.160   $                     634.640.456   Rp           14.481  

 Rp         

1.453.025.856.960  

 Rp        

9.190.228.443.336             0,1581  



 

 

   

2020  $                          127.132.647   $                     771.871.787   Rp           13.901  
 Rp         
1.767.270.925.947  

 Rp      
10.729.789.711.087             0,1647  

                 

8  

 PT.TBS Energi 

Utama Tbk   TOBA  2018 

 $                             

97.281.622   $                     501.883.194   Rp           13.548  

 Rp         

1.317.971.414.856  

 Rp        

6.799.513.512.312             0,1938  

   

2019 

 $                             

62.869.168   $                     634.640.456   Rp           14.481  

 Rp             

910.408.421.808  

 Rp        

9.190.228.443.336             0,0991  

   

2020 

 $                             

42.082.914   $                     771.871.787   Rp           13.901  

 Rp             

584.994.587.514  

 Rp      

10.729.789.711.087             0,0545  

                 

9  

 PT.Delta Dunia 

Makmur Tbk   DOID  2018  $                          107.902.359   $                  1.184.094.711   Rp           13.548  

 Rp         

1.461.861.159.732  

 Rp      

16.042.115.144.628             0,0911  

   

2019 

 $                             

34.877.675   $                  1.181.911.191   Rp           14.481  

 Rp             

505.063.611.675  

 Rp      

17.115.255.956.871             0,0295  

   

2020 

 $                             

24.362.484   $                     974.449.753   Rp           13.901  

 Rp             

338.662.890.084  

 Rp      

13.545.826.016.453             0,0250  

               

10  

 PT.Mitrabara 

Adiperdana   MBAP  2018 

 $                             

67.366.485   $                     173.509.262   Rp           13.548  

 Rp             

912.681.138.780  

 Rp        

2.350.703.481.576             0,3883  

   

2019 

 $                             

48.438.664   $                     192.527.289   Rp           14.481  

 Rp             

701.440.293.384  

 Rp        

2.787.987.672.009             0,2516  

   

2020 

 $                             

37.373.592   $                     181.973.102   Rp           13.901  

 Rp             

519.530.302.392  

 Rp        

2.529.608.090.902             0,2054  

               

11  

 PT.Samindo 

Resources Tbk   MYOH  2018 

 $                             

41.447.529   $                     151.326.098   Rp           13.548  

 Rp             

561.531.122.892  

 Rp        

2.050.165.975.704             0,2739  

   

2019 

 $                             

34.925.112   $                     160.181.748   Rp           14.481  

 Rp             

505.750.546.872  

 Rp        

2.319.591.892.788             0,2180  

   

2020 

 $                             

29.009.788   $                     151.108.859   Rp           13.901  

 Rp             

403.265.062.988  

 Rp        

2.100.564.248.959             0,1920  

               

12   PT.Petrosea Tbk   PTRO  2018 

 $                             

34.520,000   $                     555.591,000   Rp           13.548  

 Rp                     

467.676.960  

 Rp                

7.527.146.868             0,0621  

   

2019 

 $                             

37.635,000   $                     551.004,000   Rp           14.481  

 Rp                     

544.992.435  

 Rp                

7.979.088.924             0,0683  

   

2020 

 $                             

33.067,000   $                     529.688,000   Rp           13.901  

 Rp                     

459.664.367  

 Rp                

7.363.192.888             0,0624  

               

13  

 PT.Resource 

Alam Indonesia 

Tbk   KKGI  2018 

 $                               

1.119.843   $                     117.265.221   Rp           13.548  

 Rp               

15.171.632.964  

 Rp        

1.588.709.214.108             0,0095  

   

2019 

 $                               

8.029.510   $                     128.354.537   Rp           14.481  

 Rp             

116.275.334.310  

 Rp        

1.858.702.050.297             0,0626  

   

2020 

 $                               

9.354.622   $                     108.688.283   Rp           13.901  

 Rp             

130.038.600.422  

 Rp        

1.510.875.821.983             0,0861  

               

14  

 PT.Alfa Energi 

Investama Tbk   FIRE  2018  Rp           1.152.998.905,000   Rp          573.239.122.900  

   

           0,0020  

   

2019  Rp         16.816.689.880,000   Rp          543.257.046.224  

   

           0,0310  

   

2020  Rp         23.012.602.323,000   Rp          505.302.049.812  

   

           0,0455  

 

 



 

 

 

TABULASI DATA INTESITAS ASET TETAP 

NO  

 NAMA 

PERUSAHAAN    KODE   

 

TAHUN   

 JUMLAH ASET 

TETAP   TOTAL ASET   KURS  

 JUMLAH ASET 

TETAP   TOTAL ASET  

 INTESITAS 

ASET TETAP  

                 

1  

 PT. Adaro 

Energy Tbk  

 

ADRO  2018 

 $                            

2.296.723  

 $                            

7.060.755   Rp      13.548   Rp      31.116.003.204  

 Rp                   

95.659.108.740  

                                    

0  

   

2019 

 $                            

1.722.413  

 $                            

7.217.105   Rp      14.481  

 Rp                      

24.942.262.653  

 Rp                 

104.510.897.505  

                                    

0  

   

2020 

 $                            

1.539.435  

 $                            

6.381.566   Rp      13.901  

 Rp                      

21.399.685.935  

 Rp                   

88.710.148.966  

                                    

0  

                 

2  

 PT.Bukit Asam 

Tbk   PTBA  2018 

 Rp                         

6.199.299  

 Rp                       

24.172.933  

   

                                    

0  

   

2019 

 Rp                         

7.272.751  

 Rp                       

26.098.052  

   

                                    

0  

   

2020 

 Rp                         

7.863.651  

 Rp                       

24.056.755  

   

                                    

0  

                 

3  

 PT.Harum 

Energy Tbk  

 

HRUM  2018 

 $                          

82.159.276  

 $                       

467.989.195   Rp      13.548  

 Rp                

1.113.093.871.248  

 Rp             

6.340.317.613.860  

                                    

0  

   

2019 

 $                          

74.908.747  

 $                       

447.001.954   Rp      14.481  

 Rp                

1.084.753.565.307  

 Rp             

6.473.035.295.874  

                                    

0  

   

2020 

 $                          

67.423.251  

 $                       

498.702.216   Rp      13.901  

 Rp                    

937.250.612.151  

 Rp             

6.932.459.504.616  

                                    

0  

                 

4  

 PT.Indo 

Tambangraya 

Megah Tbk   ITMG  2018 

 $                       

227.294,000  

 $                    

1.442.728,000   Rp      13.548  

 Rp                        

3.079.379.112  

 Rp                   

19.546.078.944  

                                    

0  

   

2019 

 $                       

222.805,000  

 $                    

1.209.041,000   Rp      14.481  

 Rp                        

3.226.439.205  

 Rp                   

17.508.122.721  

                                    

0  

   

2020 

 $                       

195.849,000  

 $                    

1.158.629,000   Rp      13.901  

 Rp                        

2.722.496.949  

 Rp                   

16.106.101.729  

                                    

0  

                 

5  

 PT. Indika 

Energy Tbk   INDY  2018 

 $                       

626.951.634  

 $                    

3.669.952.693   Rp     13.548  

 Rp                

8.493.940.737.432  

 Rp           

49.720.519.084.764  

                                    

0  

   

2019 

 $                       

682.687.983  

 $                    

3.616.163.065   Rp      14.481  

 Rp                

9.886.004.681.823  

 Rp           

52.365.657.344.265  

                                    

0  

   

2020 

 $                       

613.990.323  

 $                    

3.493.702.857   Rp      13.901  

 Rp                

8.535.079.480.023  

 Rp           

48.565.963.415.157  

                                    

0  

                 

6  

 PT. Bumi 

Resources Tbk   BUMI  2018 

 $                          

24.216.701  

 $                    

3.906.773.939   Rp      13.548  

 Rp                    

328.087.865.148  

 Rp           

52.928.973.325.572  

                                    

0  

   

2019 

 $                          

26.320.547  

 $                    

3.611.948.844   Rp      14.481  

 Rp                    

381.147.841.107  

 Rp           

52.304.631.209.964  

                                    

0  

   

2020 

 $                          

20.004.650  

 $                    

3.428.550.327   Rp      13.901  

 Rp                    

278.084.639.650  

 Rp           

47.660.278.095.627  

                                    

0  

                 

7  

 PT.Golden 

Energy Mines 

Tbk   GEMS  2018 

 $                          

71.682.384  

 $                       

701.046.630   Rp      13.548  

 Rp                    

971.152.938.432  

 Rp             

9.497.779.743.240  

                                    

0  

   

2019 

 $                          

84.856.175  

 $                       

780.646.167   Rp      14.481  

 Rp                

1.228.802.270.175  

 Rp           

11.304.537.144.327  

                                    

0  



 

 

   

2020 
 $                          
81.422.764  

 $                       
813.717.765   Rp      13.901  

 Rp                
1.131.857.842.364  

 Rp           
11.311.490.651.265  

                                    
0  

                 

8  

 PT.TBS Energi 

Utama Tbk   TOBA  2018 

 $                          

48.261.432  

 $                       

501.883.194   Rp      13.548  

 Rp                    

653.845.880.736  

 Rp             

6.799.513.512.312  

                                    

0  

   

2019 

 $                          

37.415.373  

 $                       

634.640.456   Rp      14.481  

 Rp                    

541.812.016.413  

 Rp             

9.190.228.443.336  

                                    

0  

   

2020 

 $                          

32.101.762  

 $                       

771.871.787   Rp      13.901 

 Rp                    

446.246.593.562  

 Rp           

10.729.789.711.087  

                                    

0  

                 

9  

 PT.Delta Dunia 

Makmur Tbk   DOID  2018 

 $                       

657.789.960  

 $                    

1.184.094.711   Rp      13.548  

 Rp                

8.911.738.378.080  

 Rp           

16.042.115.144.628  

                                    

1  

   

2019 

 $                       

590.047.769  

 $                    

1.181.911.191   Rp      14.481  

 Rp                

8.544.481.742.889  

 Rp           

17.115.255.956.871  

                                    

0  

   

2020 

 $                       

500.753.955  

 $                       

974.449.753   Rp      13.901  

 Rp                

6.960.980.728.455  

 Rp           

13.545.826.016.453  

                                    

1  

               

10  

 PT.Mitrabara 

Adiperdana  

 

MBAP  2018 

 $                          

33.383.746  

 $                       

173.509.262   Rp      13.548  

 Rp                    

452.282.990.808  

 Rp             

2.350.703.481.576  

                                    

0  

   

2019 

 $                          

29.843.952  

 $                       

192.527.289   Rp      14.481  

 Rp                    

432.170.268.912  

 Rp             

2.787.987.672.009  

                                    

0  

   

2020 

 $                          

23.422.018  

 $                       

181.973.102   Rp      13.901  

 Rp                    

325.589.472.218  

 Rp             

2.529.608.090.902  

                                    

0  

               

11  

 PT.Samindo 

Resources Tbk  

 

MYOH  2018 

 $                          

32.655.946  

 $                       

151.326.098   Rp      13.548  

 Rp                    

442.422.756.408  

 Rp             

2.050.165.975.704  

                                    

0  

   

2019 

 $                          

42.885.181  

 $                       

160.181.748   Rp      14.481  

 Rp                    

621.020.306.061  

 Rp             

2.319.591.892.788  

                                    

0  

   

2020 

 $                          

32.655.946  

 $                       

151.108.859   Rp      13.901  

 Rp                    

453.950.305.346  

 Rp             

2.100.564.248.959  

                                    

0  

               

12  

 PT.Petrosea 

Tbk   PTRO  2018 

 $                       

298.461,000  

 $                       

555.591,000   Rp      13.548  

 Rp                        

4.043.549.628  

 Rp                      

7.527.146.868  

                                    

1  

   

2019 

 $                       

312.538,000  

 $                       

551.004,000   Rp      14.481  

 Rp                        

4.525.862.778  

 Rp                      

7.979.088.924  

                                    

1  

   

2020 

 $                       

231.400,000  

 $                       

529.688,000   Rp      13.901  

 Rp                        

3.216.691.400  

 Rp                      

7.363.192.888  

                                    

0  

               

13  

 PT.Resource 

Alam Indonesia 

Tbk   KKGI  2018 

 $                          

28.508.449  

 $                       

117.265.221   Rp      13.548  

 Rp                    

386.232.467.052  

 Rp             

1.588.709.214.108  

                                    

0  

   

2019 

 $                          

24.731.183  

 $                       

128.354.537   Rp      14.481  

 Rp                    

358.132.261.023  

 Rp             

1.858.702.050.297  

                                    

0  

   

2020 

 $                          

21.059.652  

 $                       

108.688.283   Rp      13.901  

 Rp                    

292.750.222.452  

 Rp             

1.510.875.821.983  

                                    

0  

               

14  

 PT.Alfa Energi 

Investama Tbk   FIRE  2018 

 Rp            

132.195.460.814  

 Rp            

573.239.122.900  

   

                                    

0  

   

2019 

 Rp              

81.526.116.347  

 Rp            

543.257.046.224  

   

                                    

0  

   

2020 

 Rp            

125.643.539.054  

 Rp            

505.302.049.812  

   

                                    

0  

 

 



 

 

TABULASI FIRM SIZE 

NO  
 NAMA 
PERUSAHAAN    KODE   

 
TAHUN    TOTAL ASET   KURS   TOTAL ASET   FIRM SIZE  

                
1  

 PT. Adaro 
Energy Tbk   ADRO  2018  $                           7.060.755   Rp              13.548   Rp                     95.659.108.740  

                          
25  

   
2019  $                           7.217.105   Rp              14.481   Rp                  104.510.897.505  

                          
25  

   
2020  $                           6.381.566   Rp              13.901   Rp                     88.710.148.966  

                          
25  

                
2  

 PT.Bukit 
Asam Tbk   PTBA  2018  Rp                      24.172.933  

  

                          
17  

   
2019  Rp                      26.098.052  

  

                          
17  

   
2020  Rp                      24.056.755  

  

                          
17  

                
3  

 PT.Harum 
Energy Tbk  

 
HRUM  2018  $                       467.989.195   Rp              13.548   Rp               6.340.317.613.860  

                          
29  

   
2019  $                       447.001.954   Rp              14.481   Rp               6.473.035.295.874  

                          
29  

   
2020  $                       498.702.216   Rp              13.901   Rp               6.932.459.504.616  

                          
30  

                
4  

 PT.Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk   ITMG  2018  $                   1.442.728,000   Rp              13.548   Rp                     19.546.078.944  

                          
24  

   
2019  $                   1.209.041,000   Rp              14.481   Rp                     17.508.122.721  

                          
24  

   
2020  $                   1.158.629,000   Rp              13.901   Rp                     16.106.101.729  

                          
24  

                
5  

 PT. Indika 
Energy Tbk   INDY  2018  $                   3.669.952.693   Rp              13.548   Rp            49.720.519.084.764  

                          
32  

   
2019  $                   3.616.163.065   Rp              14.481   Rp            52.365.657.344.265  

                          
32  

   
2020  $                   3.493.702.857   Rp              13.901   Rp            48.565.963.415.157                            



 

 

32  

                
6  

 PT. Bumi 
Resources 
Tbk   BUMI  2018  $                   3.906.773.939   Rp              13.548   Rp            52.928.973.325.572  

 

   
2019  $                   3.611.948.844   Rp              14.481   Rp            52.304.631.209.964  

 

   
2020  $                   3.428.550.327   Rp              13.901   Rp            47.660.278.095.627  

 

                
7  

 PT.Golden 
Energy Mines 
Tbk   GEMS  2018  $                       701.046.630   Rp              13.548   Rp               9.497.779.743.240  

                          
30  

   
2019  $                       780.646.167   Rp              14.481   Rp            11.304.537.144.327  

                          
30  

   
2020  $                       813.717.765   Rp              13.901   Rp            11.311.490.651.265  

                          
30  

                
8  

 PT.TBS 
Energi Utama 
Tbk   TOBA  2018  $                       501.883.194   Rp              13.548   Rp               6.799.513.512.312  

                          
30  

   
2019  $                       634.640.456   Rp              14.481   Rp               9.190.228.443.336  

                          
30  

   
2020  $                       771.871.787   Rp              13.901   Rp            10.729.789.711.087  

                          
30  

                
9  

 PT.Delta 
Dunia 
Makmur Tbk   DOID  2018  $                   1.184.094.711   Rp              13.548   Rp            16.042.115.144.628  

                          
30  

   
2019  $                   1.181.911.191   Rp              14.481   Rp            17.115.255.956.871  

                          
30  

   
2020  $                       974.449.753   Rp              13.901   Rp            13.545.826.016.453  

                          
30  

              
10  

 PT.Mitrabara 
Adiperdana  

 
MBAP  2018  $                       173.509.262   Rp              13.548   Rp               2.350.703.481.576  

                          
28  

   
2019  $                       192.527.289   Rp              14.481   Rp               2.787.987.672.009  

                          
29  

   
2020  $                       181.973.102   Rp              13.901   Rp               2.529.608.090.902  

                          
29  



 

 

              
11  

 PT.Samindo 
Resources 
Tbk  

 
MYOH  2018  $                       151.326.098   Rp              13.548   Rp               2.050.165.975.704  

                          
28  

   
2019  $                       160.181.748   Rp              14.481   Rp               2.319.591.892.788  

                          
28  

   
2020  $                       151.108.859   Rp              13.901   Rp               2.100.564.248.959  

                          
28  

              
12  

 PT.Petrosea 
Tbk   PTRO  2018  $                       555.591,000   Rp              13.548   Rp                       7.527.146.868  

                          
23  

   
2019  $                       551.004,000   Rp              14.481   Rp                       7.979.088.924  

                          
23  

   
2020  $                       529.688,000   Rp              13.901   Rp                       7.363.192.888  

                          
23  

              
13  

 PT.Resource 
Alam 
Indonesia Tbk   KKGI  2018  $                       117.265.221   Rp              13.548   Rp               1.588.709.214.108  

                          
28  

   
2019  $                       128.354.537   Rp              14.481   Rp               1.858.702.050.297  

                          
28  

   
2020  $                       108.688.283   Rp              13.901   Rp               1.510.875.821.983  

                          
28  

              
14  

 PT.Alfa 
Energi 
Investama 
Tbk   FIRE  2018  Rp           573.239.122.900  

  

                          
27  

   
2019  Rp           543.257.046.224  

  

                          
27  

   
2020  Rp           505.302.049.812  

  

                          
27  

 

 

 



 

 

TABULASI INTESITAS PERSEDIAAN 

NO  

 NAMA 

PERUSAHAAN    KODE   

 

TAHUN   

 TOTAL 

PERSEDIAAN   TOTAL ASET   KURS   TOTAL PERSEDIAAN   TOTAL ASET  

 INTESITAS 

PERSEDIAAN  

                 

1  

 PT. Adaro 

Energy Tbk  

 

ADRO  2018 

 $                                   

112  

 $                          

7.060.755  

 Rp              

13.548   Rp                       1.517.444  

 Rp                        

95.659.108.740  

                                                 

0  

   

2019 

 $                           

121.030  

 $                          

7.217.105  

 Rp              

14.481   Rp               1.752.635.430  

 Rp                      

104.510.897.505  

                                                 

0  

   

2020 

 $                           

105.134  

 $                          

6.381.566  

 Rp              

13.901   Rp               1.461.467.734  

 Rp                        

88.710.148.966  

                                                 

0  

                 

2  

 PT.Bukit Asam 

Tbk   PTBA  2018 

 Rp                    

1.551.135  

 Rp                    

24.172.933  

   

                                                 

0  

   

2019 

 Rp                    

1.383.064  

 Rp                    

26.098.052  

   

                                                 

0  

   

2020 

 Rp                        

805.436  

 Rp                    

24.056.755  

   

                                                 

0  

                 

3  

 PT.Harum 

Energy Tbk  

 

HRUM  2018 

 $                     

35.528.447  

 $                     

467.989.195  

 Rp              

13.548   Rp          481.339.399.956  

 Rp                  

6.340.317.613.860  

                                                 

0  

   

2019 

 $                     

16.258.147  

 $                     

447.001.954  

 Rp              

14.481   Rp          235.434.226.707  

 Rp                  

6.473.035.295.874  

                                                 

0  

   

2020 

 $                     

11.943.160  

 $                     

498.702.216  

 Rp              

13.901   Rp          166.021.867.160  

 Rp                  

6.932.459.504.616  

                                                 

0  

                 

4  

 PT.Indo 

Tambangraya 

Megah Tbk   ITMG  2018 

 $                   

107.868,000  

 $                 

1.442.728,000  

 Rp              

13.548   Rp               1.461.395.664  

 Rp                        

19.546.078.944  

                                                 

0  

   

2019 

 $                   

102.572,000  

 $                 

1.209.041,000  

 Rp              

14.481   Rp               1.485.345.132  

 Rp                        

17.508.122.721  

                                                 

0  

   

2020 

 $                     

60.223,000  

 $                 

1.158.629,000  

 Rp              

13.901   Rp                   837.159.923  

 Rp                        

16.106.101.729  

                                                 

0  

                 

5  

 PT. Indika 

Energy Tbk   INDY  2018 

 $                     

73.079.903  

 $                 

3.669.952.693  

 Rp              

13.548   Rp          990.086.525.844  

 Rp                

49.720.519.084.764  

                                                 

0  

   

2019 

 $                     

48.158.284  

 $                 

3.616.163.065  

 Rp              

14.481   Rp          697.380.110.604  

 Rp                

52.365.657.344.265  

                                                 

0  

   

2020 

 $                     

41.756.773  

 $                 

3.493.702.857  

 Rp              

13.901   Rp          580.460.901.473  

 Rp                

48.565.963.415.157  

                                                 

0  

                 

6  

 PT. Bumi 

Resources Tbk   BUMI  2018 

 $                     

48.139.692  

 $                 

3.906.773.939  

 Rp              

13.548   Rp          652.196.547.216  

 Rp                

52.928.973.325.572  

                                                 

0  

   

2019 

 $                     

28.398.605  

 $                 

3.611.948.844  

 Rp              

14.481   Rp          411.240.199.005  

 Rp                

52.304.631.209.964  

                                                 

0  

   

2020 

 $                     

27.321.324  

 $                 

3.428.550.327  

 Rp              

13.901   Rp          379.793.724.924  

 Rp                

47.660.278.095.627  

                                                 

0  

                 

7  

 PT.Golden 

Energy Mines 

Tbk   GEMS  2018 

 $                     

19.439.550  

 $                     

701.046.630  

 Rp              

13.548   Rp          263.367.023.400  

 Rp                  

9.497.779.743.240  

                                                 

0  

   

2019 

 $                     

22.552.076  

 $                     

780.646.167  

 Rp              

14.481   Rp          326.576.612.556  

 Rp                

11.304.537.144.327  

                                                 

0  

   

2020 

 $                     

19.332.525  

 $                     

813.717.765  

 Rp              

13.901   Rp          268.741.430.025  

 Rp                

11.311.490.651.265  

                                                 

0  



 

 

                 
8  

 PT.TBS Energi 
Utama Tbk   TOBA  2018 

 $                     
49.794.723  

 $                     
501.883.194  

 Rp              
13.548   Rp          674.618.907.204  

 Rp                  
6.799.513.512.312  

                                                 
0  

   

2019 

 $                     

43.369.309  

 $                     

634.640.456  

 Rp              

14.481   Rp          628.030.963.629  

 Rp                  

9.190.228.443.336  

                                                 

0  

   

2020 

 $                     

23.895.997  

 $                     

771.871.787  

 Rp              

13.901   Rp          332.178.254.297  

 Rp                

10.729.789.711.087  

                                                 

0  

                 

9  

 PT.Delta Dunia 

Makmur Tbk   DOID  2018 

 $                     

33.427.131  

 $                 

1.184.094.711  

 Rp              

13.548   Rp          452.870.770.788  

 Rp                

16.042.115.144.628  

                                                 

0  

   

2019 

 $                     

54.249.301  

 $                 

1.181.911.191  

 Rp              

14.481   Rp          785.584.127.781  

 Rp                

17.115.255.956.871  

                                                 

0  

   

2020 

 $                     

39.524.439  

 $                     

974.449.753  

 Rp              

13.901   Rp          549.429.226.539  

 Rp                

13.545.826.016.453  

                                                 

0  

               

10  

 PT.Mitrabara 

Adiperdana  

 

MBAP  2018 

 $                     

22.828.891  

 $                     

173.509.262  

 Rp              

13.548   Rp          309.285.815.268  

 Rp                  

2.350.703.481.576  

                                                 

0  

   

2019 

 $                     

11.390.183  

 $                     

192.527.289  

 Rp              

14.481   Rp          164.941.240.023  

 Rp                  

2.787.987.672.009  

                                                 

0  

   

2020 

 $                     

13.090.584  

 $                     

181.973.102  

 Rp              

13.901   Rp          181.972.208.184  

 Rp                  

2.529.608.090.902  

                                                 

0  

               

11  

 PT.Samindo 

Resources Tbk  

 

MYOH  2018 

 $                     

20.729.565  

 $                     

151.326.098  

 Rp              

13.548   Rp          280.844.146.620  

 Rp                  

2.050.165.975.704  

                                                 

0  

   

2019 

 $                     

21.203.142  

 $                     

160.181.748  

 Rp              

14.481   Rp          307.042.699.302  

 Rp                  

2.319.591.892.788  

                                                 

0  

   

2020 

 $                     

20.729.565  

 $                     

151.108.859  

 Rp              

13.901   Rp          288.161.683.065  

 Rp                  

2.100.564.248.959  

                                                 

0  

               

12  

 PT.Petrosea 

Tbk   PTRO  2018 

 $                       

9.037,000  

 $                     

555.591,000  

 Rp              

13.548   Rp                   122.433.276  

 Rp                          

7.527.146.868  

                                                 

0  

   

2019 

 $                       

6.578,000  

 $                     

551.004,000  

 Rp              

14.481   Rp                     95.256.018  

 Rp                          

7.979.088.924  

                                                 

0  

   

2020 

 $                       

4.217,000  

 $                     

529.688,000  

 Rp              

13.901   Rp                     58.620.517  

 Rp                          

7.363.192.888  

                                                 

0  

               

13  

 PT.Resource 

Alam Indonesia 

Tbk   KKGI  2018 

 $                     

11.064.734  

 $                     

117.265.221  

 Rp              

13.548   Rp          149.905.016.232  

 Rp                  

1.588.709.214.108  

                                                 

0  

   

2019 

 $                       

9.131.610  

 $                     

128.354.537  

 Rp              

14.481   Rp          132.234.844.410  

 Rp                  

1.858.702.050.297  

                                                 

0  

   

2020 

 $                       

6.329.654  

 $                     

108.688.283  

 Rp              

13.901   Rp             87.988.520.254  

 Rp                  

1.510.875.821.983  

                                                 

0  

               

14  

 PT.Alfa Energi 

Investama Tbk   FIRE  2018 

 Rp          

19.396.433.397  

 Rp          

573.239.122.900  

   

                                                 

0  

   

2019 

 Rp          

81.526.116.347  

 Rp          

543.257.046.224  

   

                                                 

0  

   

2020 

 Rp          

19.468.217.306  

 Rp          

505.302.049.812  

   

                                                 

0  

 

 

 



 

 

TABULASI DATA OLAHAN 2018-2020 

NO PERUSAHAAN TAHUN  y X1 X2 X3 X4 X5 

1 ADRO 2018 0,418340849 0,390618709 0,00011628 0,32528009 25,2840568 1,5863E-05 

  

2019 0,340009073 0,448061931 0,09132512 0,23865705 25,3725572 0,016769882 

  

2020 0,286543785 0,380761086 0,03481356 0,24123154 25,2086401 0,01647464 

2 PTBA 2018 0,220921258 0,326945721 0,28097426 0,25645622 17,0007441 0,064168258 

  

2019 0,259344819 0,294091912 0,20902564 0,27867026 17,0773712 0,052994913 

  

2020 0,254900462 0,298359401 0,13433587 0,32687912 16,9959264 0,033480659 

3 HRUM 2018 0,165714953 0,169880854 0,1029756 0,17555806 29,47795 0,075917238 

  

2019 0,214816941 0,10608106 0,05733285 0,16758036 29,4986662 0,036371535 

  

2020 0,06044877 0,088039709 0,12867678 0,13519742 29,5672358 0,02394848 

4 ITMG 2018 0,295605667 0,327813004 0,25465992 0,1575446 23,6960405 0,074766692 

  

2019 0,319545151 0,268457397 0,15376484 0,18428242 23,5859308 0,084837487 

  

2020 0,478615633 0,26957637 0,0626197 0,16903513 23,502464 0,051977812 

5 INDY 2018 0,630815183 0,692861403 0,07222884 0,17083371 31,5374388 0,019913037 

  

2019 0,907777561 0,71080557 0,0149702 0,18878794 31,5892721 0,013317509 

  

2020 0,043060185 0,751754105 0,02838741 0,175742 31,5139441 0,01195201 

6 BUMI 2018 0,051616909 0,871092866 0,27004427 0,10225052 29,8820792 0,027729325 

  

2019 1,498024489 0,883974341 0,15810552 0,10869992 30,0562253 0,028888986 

  

2020 0,046246052 0,96131367 0,16470695 0,10006266 30,0568402 0,023758268 

7 GEMS 2018 0,270238386 0,570370408 0,19383319 0,09616069 29,5478722 0,099215761 

  

2019 0,343846412 0,583796015 0,09906265 0,05895523 29,8491619 0,068336817 

  

2020 0,249400888 0,623105592 0,0545206 0,0415895 30,0040451 0,030958506 

8 TOBA 2018 0,300075445 0,779146882 0,09112646 0,55552141 30,4062386 0,028230116 

  

2019 0,304178799 0,762612469 0,02950956 0,4992319 30,4709913 0,045899642 

  

2020 0,149206588 0,729353496 0,02500127 0,51388381 30,2370996 0,040560777 

9 DOID 2018 0,29896528 0,284296109 0,38825873 0,19240325 28,4857358 0,131571599 

  

2019 0,412787951 0,243533783 0,25159376 0,15501154 28,6563412 0,059161395 

  

2020 0,03801394 0,240436227 0,20537976 0,12871143 28,5590855 0,071936917 



 

 

10 MBAP 2018 0,256961782 0,246741068 0,27389545 0,21579851 28,3489419 0,136986054 

  

2019 0,271500201 0,236498811 0,21803428 0,26772826 28,4724124 0,132369276 

  

2020 0,2650563 0,145994994 0,1919794 0,21610875 28,3732271 0,137182989 

11 MYOH 2018 0,253787506 0,655984348 0,06213204 0,53719553 22,7417819 0,016265562 

  

2019 0,252731702 0,614298626 0,06830259 0,56721548 22,8000901 0,011938207 

  

2020 0,223239343 0,563063539 0,06242732 0,43686094 22,7197595 0,00796129 

12 PTRO 2018 0,328910776 0,2605929 0,00954966 0,24311086 28,093943 0,094356484 

  

2019 0,187674035 0,256878049 0,06255727 0,19267868 28,2508995 0,071143648 

  

2020 0,121651283 0,224842332 0,08606836 0,19376193 28,0437106 0,058236765 

13 KKGI 2018 0,758425958 0,436120886 0,00201138 0,23061137 27,0745688 0,033836549 

  

2019 0,366530212 0,374748297 0,03095531 0,15006914 27,0208484 0,150069137 

  

2020 0,027450388 0,301511983 0,04554227 0,24865036 26,9484222 0,038527881 

14 FIRE 2018 3,550551974 0,436120886 0,00201138 0,23061137 27,0745688 0,033836549 

  

2019 0,71875344 0,374748297 0,03095531 0,15006914 27,0208484 0,150069137 

  

2020 0,752482166 0,301511983 0,04554227 0,24865036 26,9484222 0,038527881 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STATISTIK DESKRIPTIF DATA PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 

Mean  0.409399 0.440162 0.113079 0.235079 27.07268 0.055821 

Median  0.270869 0.374748 0.079149 0.193220 28.29992 0.039544 

Maximum 3.550552 0.961314 0.388259 0.567215 31.58927 0.150069 

Minimum 0.027450 0.088040 0.000116 0.041590 16.99593 1.59E-05 

Std. Dev 0.566293 0.232784 0.095388 0.133587 3.757526 0.042197 

Skewness 4.365029 0.571734 0.905501 1.229257 -1.326385 0.940885 

Kurtosis 24.05085 2.191375 3.020752 3.758200 4.284496 2.828736 

       

Jarque-Bera  908.8664 3.432437 5.740273 11.58353 15.20246 6.248185 

Probability 0.000000 0.179745 0.056691 0.003053 0.000500 0.043977 

       

Sum  17.19477 18.48680 4.749314 9.873338 1137.052 2.344462 

Sum Sq. Dev 13.14818 2.221717 0.373055 0.731664 578.8790 0.073004 

       

Observation 42 42 42 42 42 42 



 

 

HASIL UJI NORMALITAS 

 

 

HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS 

Uji Multikollinieritas 
 

 X1 X2 X3 X4 X5 
      
      X1  1.000000 -0.154096  0.046271  0.155040 -0.258657 

X2 -0.154096  1.000000 -0.238048 -0.102517  0.654561 

X3  0.046271 -0.238048  1.000000 -0.362338 -0.241111 

X4  0.155040 -0.102517 -0.362338  1.000000  0.066226 

X5 -0.258657  0.654561 -0.241111  0.066226  1.000000 
 

  

 



 

 

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

          
F-statistic 1.821918     Prob. F(5,36) 0.1332 

Obs*R-squared 8.481629     Prob. Chi-Square(5) 0.1316 

Scaled explained SS 9.174510     Prob. Chi-Square(5) 0.1023 

          
     

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 02/21/22   Time: 23:20   

Sample: 1 42    

Included observations: 42   



 

 

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C -1.550027 0.845160 -1.834004 0.0749 

X1 0.171409 0.153855 1.114094 0.2726 

X2 0.038161 0.074807 0.510130 0.6131 

X3 -0.076672 0.167874 -0.456724 0.6506 

X4 1.290637 0.602646 2.141619 0.0391 

X5 -0.024162 0.080464 -0.300281 0.7657 

          
R-squared 0.201944     Mean dependent var 0.262461 

Adjusted R-squared 0.091102     S.D. dependent var 0.244475 

S.E. of regression 0.233073     Akaike info criterion 0.056634 

Sum squared resid 1.955629     Schwarz criterion 0.304872 



 

 

Log likelihood 4.810691     Hannan-Quinn criter. 0.147623 

F-statistic 1.821918     Durbin-Watson stat 1.382198 

Prob(F-statistic) 0.133238    

 

 

 

HASIL UJI AUTOKORELASI 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     
F-statistic 2.279028     Prob. F(2,34) 0.1178 

Obs*R-squared 4.964937     Prob. Chi-Square(2) 0.0835 

     
 

 

 

 

 



 

 

COMMON EFFECT MODEL (CEM) 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/08/22   Time: 12:51   

Sample: 2018 2020   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 42  

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
C 1.274880 1.397064 0.912542 0.3676 

X1 0.293152 0.254326 1.152662 0.2566 



 

 

X2 -0.404894 0.123657 -3.274334 0.0023 

X3 -0.071648 0.277498 -0.258194 0.7977 

X4 -1.292430 0.996183 -1.297382 0.2028 

X5 0.298943 0.133008 2.247560 0.0308 

     
     
R-squared 0.250951     Mean dependent var -0.587072 

Adjusted R-squared 0.146917     S.D. dependent var 0.417132 

S.E. of regression 0.385274     Akaike info criterion 1.061838 

Sum squared resid 5.343690     Schwarz criterion 1.310077 

Log likelihood -16.29860     Hannan-Quinn criter. 1.152827 

F-statistic 2.412194     Durbin-Watson stat 2.225519 

Prob(F-statistic) 0.055099    

     
 



 

 

FIXED EFFECT MODEL (FEM) 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 02/21/22   Time: 21:26   

Sample: 2018 2020   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 42  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C -143.0878 80.85234 -1.769742 0.0900 

X1 -0.165334 1.270604 -0.130122 0.8976 

X2 -0.529563 0.224790 -2.355814 0.0274 

X3 1.617310 1.052110 1.537206 0.1379 

X4 100.6514 56.81144 1.771675 0.0897 

X5 0.546876 0.253650 2.156025 0.0418 

          



 

 

 Effects Specification   

          
Cross-section fixed (dummy variables)  

          

R-squared 0.539054     Mean dependent var 

-

0.587072 

Adjusted R-squared 0.178313     S.D. dependent var 0.417132 

S.E. of regression 0.378118     Akaike info criterion 1.195363 

Sum squared resid 3.288377     Schwarz criterion 1.981452 

Log likelihood -6.102632     Hannan-Quinn criter. 1.483496 

F-statistic 1.494297     Durbin-Watson stat 2.933329 

Prob(F-statistic) 0.180350    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RANDOM EFFECT MODEL (REM) 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 02/21/22   Time: 21:31   

Sample: 2018 2020   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 14   

Total panel (balanced) observations: 42  

Swamy and Arora estimator of component variances 

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C 1.292308 1.478759 0.873914 0.3880 

X1 0.301096 0.267882 1.123991 0.2685 

X2 -0.411965 0.127409 -3.233414 0.0026 

X3 -0.062023 0.292167 -0.212287 0.8331 

X4 -1.294042 1.054977 -1.226607 0.2279 



 

 

X5 0.308394 0.136997 2.251103 0.0306 

          
 Effects Specification   

   S.D.   Rho   

          
Cross-section random 0.090473 0.0542 

Idiosyncratic random 0.378118 0.9458 

          
 Weighted Statistics   

          
R-squared 0.246650     Mean dependent var -0.542343 

Adjusted R-squared 0.142019     S.D. dependent var 0.407849 

S.E. of regression 0.377779     Sum squared resid 5.137821 

F-statistic 2.357316     Durbin-Watson stat 2.308625 

Prob(F-statistic) 0.059814    

          
 Unweighted Statistics   

          
R-squared 0.250802     Mean dependent var -0.587072 

Sum squared resid 5.344758     Durbin-Watson stat 2.219240 



 

 

HASIL UJI CHOW 

Equation: FEM    

Test cross-section fixed effects  

          
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

          
Cross-section F 1.105811 (13,23) 0.4018 

Cross-section Chi-square 20.391938 13 0.0859 

     HASIL LANGERANGE MULTPLIER 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  

        
 Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 

        
Breusch-Pagan  0.486087  6.298343  6.784430 

 (0.4857) (0.0121) (0.0092) 



 

 

HASIL UJI REGRESI DATA PANEL 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C 1.292308 1.478759 0.873914 0.3880 

X1 0.301096 0.267882 1.123991 0.2685 

X2 -0.411965 0.127409 -3.233414 0.0026 

X3 -0.062023 0.292167 -0.212287 0.8331 

X4 -1.294042 1.054977 -1.226607 0.2279 

X5 0.308394 0.136997 2.251103 0.0306 

          
 Effects Specification   

   S.D.   Rho   

          
Cross-section random 0.090473 0.0542 

Idiosyncratic random 0.378118 0.9458 

          
 Weighted Statistics   

          
R-squared 0.246650     Mean dependent var -



 

 

0.542343 

Adjusted R-squared 0.142019     S.D. dependent var 0.407849 

S.E. of regression 0.377779     Sum squared resid 5.137821 

F-statistic 2.357316     Durbin-Watson stat 2.308625 

Prob(F-statistic) 0.059814    

          
 Unweighted Statistics   

          

R-squared 0.250802     Mean dependent var 

-

0.587072 

Sum squared resid 5.344758     Durbin-Watson stat 2.219240 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL UJI (T) 

 

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C 1.292308 1.478759 0.873914 0.3880 

X1 0.301096 0.267882 1.123991 0.2685 

X2 -0.411965 0.127409 -3.233414 0.0026 

X3 -0.062023 0.292167 -0.212287 0.8331 

X4 -1.294042 1.054977 -1.226607 0.2279 

X5 0.308394 0.136997 2.251103 0.0306 

          
 

HASIL UJI DETERMINASI (R2) 

R-squared 0.246650 Mean dependent var -0.542343 

Adjusted R-squared 0.142019 S.D. dependent var 0.407849 

S.E. of regression 0.377779 Sum squared resid 5.137821 

 

  



 

 

 


