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ABSTRAK 

 

PENGARUH LEVERAGE, KEPEMILIKAN KELUARGA, KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP 

PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) 

(Studi pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

Subsektor Makanan & Minuman Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021) 

 

 

OLEH: 

DESI WAHYUNI 

NIM: 11573205422 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh leverage, kepemilikan keluarga, kepemilikan 

institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi (consumer goods) sub 

sektor makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-

2021. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 8 perusahaan dengan metode 

penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan 

perusahaan. Analisis data menggunakan regresi data panel yang terdiri analisis 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik. pemilihan model regresi data panel, dan uji 

hipotesis. Hasil analisis data atau regresi data panel menunjukkan bahwa secara 

parsial variabel leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, 

variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran 

pajak. Sedangkan variabel kepemilikan keluarga, dan kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap terhadap penghindaran pajak.  

 

Kata Kunci : Leverage, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF LEVERAGE, FAMILY OWNERSHIP, INSTITUTIONAL 

OWNERSHIP AND MANAGERIAL OWNERSHIP ON TAX AVOIDANCE 

(Study on Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector 

Food & Beverage Subsector on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021) 

 

 

BY: 

DESI WAHYUNI 

NIM: 11573205422 

 

This study is a quantitative study that aims to determine how leverage, 

family ownership, institutional ownership, and managerial ownership influence 

tax avoidance in manufacturing companies in the consumer goods sector of the 

food & beverage sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018- 

2021. The number of samples in this study were 8 companies with the sampling 

method using the purposive sampling method. This study uses secondary data 

obtained through the company's annual report. Data analysis used panel data 

regression consisting of descriptive statistical analysis, classical assumption test. 

panel data regression model selection, and hypothesis testing. The results of data 

analysis or panel data regression show that partially leverage variable has a 

positive effect on tax avoidance, institutional ownership variable has a negative 

effect on tax avoidance. While the variables of family ownership and managerial 

ownership have no effect on tax avoidance. 

  

Keyword: Leverage, Family Ownership, Institutional Ownership, Managerial 

Ownership and Tax Avoidance 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan nasional. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan “kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak 

merupakan sumber pendapatan bagi negara. Pemerintah berupaya unutk 

memaksimalkan pendapatannya dari sektor pajak. 

Di Indonesia usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan 

dari sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi 

penerimaan jumlah pajak. Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas 

pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum 

tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pungutan agar dapat 

mengurangi kebocoran yang ada, sedangkan ekstensifikasi pajak adalah upaya 

untuk memperluas subjek dan objek serta penyesuaian tarif. Dengan adanya 

program pemerintah itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan pentingnya membayar pajak. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah 

beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Perbedaan 
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kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan 

berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang 

menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perbedaan kepentingan 

bagi negara dan bagi perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang 

dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya 

perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoicance). 

Pesat pertumbuhan ekonomi dewasa ini dan adanya persaingan secara 

global mengharuskan perusahaan untuk melakukan operasi dengan efiesien. 

Efisiensi dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah melalui 

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

Salah satu efisiensi biaya dapat dilakukan dengan cara meminimalkan beban pajak 

yang timbul dari aktivitas perusahaan, karena pajak merupakan beban pajak 

signifikan bagi perusahaan. Sesuai dengan tujuannya dalam memaksimalkan laba, 

banyak perusahaan baik perusahaan nasional maupun multinasional berusaha 

meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan ketentuan pajak yang 

berlaku. 

Pajak menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan manajemen 

perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika memiliki 

beban pajak yang tinggi akan cenderung mendorong manajemen untuk 

mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi laba 

perusahaan. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan 

tindakan pajak agresif guna mengurangi beban pajak yang muncul. Untuk 
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mencapai laba optimal sesuai dengan yang diharapkan oleh pemegang saham dan 

untuk membiayai investasi perusahaan tanpa dana pinjaman maka manajemen 

pajak akan berusaha untuk meminimkan pajak terutang yang dibayarkan. 

Penghindaran pajak dapat dilakukakan dengan cara meminimumkan 

jumlah pajak yang harus dibayarkannya dengan cara melakukan manajemen 

pajak. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak 

secara legal dapat. Namun, perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak 

tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara 

pasti setelah ada ketetapan dari pegadilan (Suandy: 2016). 

Dalam teori tradisional, tax avoidance dianggap sebagai aktivitas untuk 

mentransfer kesejahteraan dari Negara kepada pemegang saham. Dalam usaha 

memaksimalkan nilai perusahaan, kemungkinan manajemen akan berhadapan 

dengan munculnya konflik agency problem yaitu konflik kepentingan antara 

manajer dengan pemegang saham, di mana masing-masing pihak hanya 

mementingkan kepentingan pribadi saja. Bagi investor sebagai principal yang 

telah menempatkan dananya kepada perusahaan akan melakukan penilaian yang 

rendah kepada perusahaan jika diketahui melakukan penghindaran pajak (tax 

avoidance) dengan cara menarik dana yang sudah ditempatkan pada perusahaan 

tersebut. 

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparasi Anggaran (FITRA), Yenny 

Sucipto, mengakui bahwa data penghindaran pajak dan penggelapan pajak sulit 

diakses oleh publik. Sampai saat ini, FITRA mengajukan permintaan data tersebut 

kepada Diretorat Jenderal Pajak, Kementerian keuangan dengan mengacu 
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Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik. 

Menurutnya, pergelakan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga 

setiap tahun ada Rp 110 Triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. 

Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak 

perorangan (Suara.com, 2017). 

Kasus terjadi pada perusahaan manufaktur yaitu perusahaan PT Garuda 

Metalindo (BOLT), sejak akhir Desember 2017 sampai dengan Juni 2018, nilai 

utang jangka pendek perusahaan meningkat senilai Rp48 miliar, sehingga pada 

Juni 2018 nilai utang jangka pendek perusahaan mencapai Rp200 miliar. PT 

Garuda Metalindo memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang 

untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dalam 

hal ini, Garuda Metalindo secara badan sudah terdaftar dalam perseroan terbatas, 

akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari 

utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi 

pajak. PT Garuda Metalindo melakukan kegiatan tax avoidance dengan cara 

memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang, dengan demikian 

perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang, maka akan ada biaya 

bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga 

biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan 

memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (www.liputan6.com, 

2018). 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan 

melakukan tindakan penghindaran pajak, antara lain leverage, kepemilikan 

file:///C:/Users/USER/Documents/On%20Progress/DESI'15/www.liputan6.com
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keluarga, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Menurut Kasmir 

(2016:151) leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut Hanafi dan Halim (2016:29) 

utang muncul terutama karena penundaan pembayaran untuk barang atau jasa 

yang telah diterima oleh organisasi dan dari dana yang dipinjam. 

Leverage timbul apabila perusahaan membiayai aset dengan dana 

pinjaman yang memiliki beban bunga. Tingkat leverage dapat menggambarkan 

resiko keuangan perusahaan, perusahaan dengan leverage yang tinggi 

mengindikasi perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, 

sedangkan perusahaan dengan leverage rendah dapat membiayai asetnya dengan 

modal sendiri. Besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi 

besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya 

bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban 

pajak menjadi lebih kecil. 

Hasil penelitian leverage terhadap penghindaran pajak masihlah belum 

konsisten, dimana hasil penelitian dari Aulia (2020), dan Pratiwi (2018) 

menyatakan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil 

penelitian dari Sari (2018), dan Rosdiana (2018) menyatakan leverage tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Faktor selanjutnya yaitu kepemilikan keluarga, Perusahaan keluarga 

adalah perusahaan yang struktur kepemilikannya secara kontinyu terpusat pada 

keluarga, dimana perusahaan tersebut dijalankan dan dikendalikan oleh pihak 

keluarga (Anderson dan Reeb, 2003 dalam Nurbaiti dan Gunawan, 2014). 



6 
 

 

Perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang jumlah saham yang beredarnya 

sebanyak 50% atau lebih dimiliki oleh satu atau dua keluarga (Marpa, 2012). 

Dengan dukungan anggota keluarga tentu saja perusahaan jenis ini akan 

mempunyai motifasi yang kuat dalam mengelola perusahaan terutama untuk 

menjaga citra dan reputasi perusahaan. 

Masalah agensi lebih jarang ditemui pada perusahaan yang dikendalikan 

oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan dibandingkan dengan perusahaan 

yang dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali 

utama. Seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga 

yang menjadi manajemen perusahaan (family owners) atau pihak manajer dalam 

perusahaan non-keluarga dapat menentukan apakah tindakan penghindaran pajak 

(tax avoidance) pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada 

perusahaan non-keluarga (Wijayani, 2016). 

Hasil penelitian kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak 

masihlah belum konsisten, dimana hasil penelitian dari Saputra dkk. (2019), 

Praptidewi dan Sukartha (2016) menyatakan kepemilikan keluarga berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Wijayani (2016), 

dan Akbar, dkk (2020) menyatakan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak. 

Faktor selanjutnya yaitu kepemilikan institusional, menurut Bernandhi 

(2013) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh 

institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan 

kepemilikan institusi lainnya. kepemilikan institusional memiliki peranan yang 
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sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara 

manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap 

mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang 

diambil oleh manajer. 

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 

pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat 

menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang 

pada akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan 

institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan 

praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional 

berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki,  dapat  memaksa  manajer  untuk  

berfokus  pada  kinerja  ekonomi  dan  menghindari  peluang untuk perilaku 

mementingkan diri sendiri. 

Hasil penelitian kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak 

masihlah belum konsisten, dimana hasil penelitian dari Afrika (2021), dan 

Wijayani (2016) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Wijayanti dan Merkusiwati 

(2017), dan Rejeki dkk. (2019) menyatakan kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Faktor selanjutnya yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan manajerial 

adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal 

saham perusahaan yang dikelola (Wibowo dan Nugrahanti, 2012). Kepemilikan 
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manajerial dapat mengurangi konflik keagenan karena apaabila pihak manajemen 

mempunyai bagian dari perusahaan maka manajemen akan maksimal dalam 

menjalankan aktivitas perusahaan dan mengurangi kecurangan yang terjadi dalam 

manajemen (Nugroho dan Meiranto, 2014). Dalam kepemilikan ini, manajer 

perusahaan selain bertindak sebagai pengelola, juga bertindak sebagai pemegang 

saham. 

Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka 

manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen 

mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham 

yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhari-hati dalam 

mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat 

secara langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut 

menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah. 

Hasil penelitian kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak 

masihlah belum konsisten, dimana hasil penelitian dari (2021), Putri dan Lawita 

(2019) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Rejeki dkk. (2019), dan (2020) menyatakan 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan dengan melihat pemaparan 

penelitianpenelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil yang diperoleh dari 

penelitian sebelumnya. Hal ini mendorong kembali untuk meneliti yang berjudul 

"Pengaruh Leverage, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional dan 

Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 
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(Studi pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

Subsektor Makanan & Minuman Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-

2021)". 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan-

permasalahan yang akan dibahas adalah: 

1. Adakah pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi (consumer goods) sub sektor 

makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-

2021? 

2. Adakah pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi (consumer goods) 

sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2018-2021? 

3. Adakah pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi (consumer 

goods) sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2018-2021? 

4. Adakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi (consumer 

goods) sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2018-2021? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh leverage terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi (consumer goods) sub sektor makanan & minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga 

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi (consumer goods) sub sektor makanan & minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi (consumer goods) sub sektor makanan & minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. 

4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi (consumer goods) sub sektor makanan & minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini untuk: 
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1. Manfaat Akademik 

a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama 

mengenai pengaruh leverage, kepemilikan keluarga, kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran untuk 

penelitian selanjutnya, serta memberikan sumbangan gagasan sebagai 

pertimbangan selanjutnya. 

2. Manfaat Praktik 

a. Bagi pemerintah, membantu pemerintah dalam menanggulangi praktik 

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. 

b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada perusahaan sampel dan perusahaan pada umumnya 

mengenai hubungan leverage, kepemilikan keluarga, kepemilikan 

insitusional, kepemilikan dan penghindaran pajak. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematikan penulisan bagian utama penelitian ini terdiri atas lima Bab 

utama. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

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

masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

penelitian. 
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BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai 

dasar dan bahan acuan dalam penelitian, ada juga penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang desain penelitian, variabel-

variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, dan metode analisis data. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan analisis data berisikan mengenai uji 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB V :  PENUTUP 

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari 

penelitian. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Agency theory (teori keagenan) merupakan suatu hubungan yang 

berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam perusahaan, 

yakni antara principal (pemilik) dan agent (agen) sebagai pelaku utama (Jensen & 

Meckling, 1976). Pemilik merupakan pihak yng memberikan mandat kepada agen 

untuk bertindak atas nama pemilik, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi 

mandat oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan. Dalam penelitiannya, Jensen 

& Meckling (1976) juga menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika 

satu atau lebih principal mempekerjakan agent untuk memberikan satu jasa atau 

kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen 

tersebut. Dengan demikian, seorang agen wajib untuk mempertanggung jawabkan 

mandat yang diberikan oleh principal kepadanya. Dalam perusahaan, hubungan 

antara principal dan agen diwujudkan dalam hubungan antara pemegang saham 

dan manajer. Pemegang saham berperan sebagai principal dan agen diwujudkan 

dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham berperan 

sebagai principal sementara manajer berperan sebagai agen. 

Hubungan ini menimbulkan suatu kontrak antara pemegang saham dan 

manajer. Hubungan kontrak ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan 

(conflict of interest) antara pemegang saham dan manajer (Ross, Westerfield, 

Jaffe. 2011:13). Manajer sebagai pihak yang mengelola kegiatan perusahaan 
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sehari-hari memiliki lebih banyak informasi internal dibandingkan pemilik 

(pemegang saham). Manajer berkewajiban untuk memberikan sinyal mengenai 

kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan 

melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan 

keuangan tersebut penting bagi para pengguna informasi eksternal terutama 

karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling benar ketidakpastian (Ali, 

2002 dalam Setyaningrum, 2013). Ketidakseimbangan penguasaan informasi 

(asymmetry information). Asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik 

(principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan 

manajemen laba (earnings management) dalam rangka menyesatkan pemegang 

saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Haris dama Isnanta, 2008). 

Menurut Scott (2000) dalam Rahmawati, Suparno, Qomariyah (2007), terdapat 

dua macam asimetris informasi, yaitu: 

1. Adverss Selection, yaitu suatu kondisi dimana para manajer serta orang-

orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak informasi 

mengenai keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan pihak luar 

(investor). Manajer hanya menyampaikan informasi secukupnya dan tidak 

menyampaikan informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan pada pemegang saham. 

2. Moral Hazard, yaitu suatu kondisi dimana kegiatan yang dilakukan oleh 

seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun 

pemberi pinjaman, sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar 

pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan etika. 



15 

 

 

Karena adanya masalah akibat adanya konflik agensi, maka akan 

menimbulkan biaya keagenan (agency cost) yang meliputi monitory cost, bonding 

cost dan residual losses. Monitory cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung 

oleh principal untuk memonitor perilaku agen. Contoh biaya ini adalah biaya audit 

dan biaya untuk menetapkan rencana kompensasi manajer, pembatasan anggaran 

dan aturan-aturan operasi. Bonding cost adalah biaya yang ditanggung oleh agen 

unutk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen yang 

bertindak untuk kepentingan principal, misalnya biaya yang dikeluarkan oleh 

manajer untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemegang saham. 

Pemegang saham hanya akan mengizinkan bonding cost terjadi jika biaya tersebut 

dapat mengurangi monitoring cost. Sedangkan residual loss timbul dari kenyataan 

bahwa agen terkadang berbeda dari tindakan yang memaksimumkan kepentingan 

principal. 

Secara singkat, peran perencanaan pajak yang telah dijelaskan dalam teori 

keagenan, bahwa pemerintah (fiskus) sebagai pihak principal dan manajemen 

sebagai pihak agen masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal 

pembayaran pajak. Perusahaan berusaha membayar pajak sekecil mungkin karna 

dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. 

Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian terjadi konflik kepentingan 

antara perusahaan dengan pemerintah, sehingga memotivasi agen meminimalkan 

beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah (Jansen and Meckling, 1976). 
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2.1.2 Pengertian Pajak 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan 

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. 

Orang pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: 

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya. 

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

1. Fungsi Budgetair  

Pajak berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan 

pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahnya. Maka pengenaan 

pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan 

tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang 

menyimpang. 
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2. Fungsi Regularend  

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan 

alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi 

regulerend merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgertair. 

Disamping usahauntuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak 

dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal 

mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan 

bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat. 

3. Fungsi Stabilitas 

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah 

untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan 

sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemeritah 

dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak 

dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan 

efektif dan efisien. 

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang 

digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk 

membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka 

kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan 

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

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

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

3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil) 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

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

bagian sebagai berikut: 

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

pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 

suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adlah setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan 

demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, 

honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. 

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

konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah 

Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang 

mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. 

Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa 
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Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN 

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

Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya. 

3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) 

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

kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan 

Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi 

penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi 

maupun Kabupaten/Kota. 

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

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

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

tertentu sesuai dengan ketentuan. 

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

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

Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat 

namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada 

Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan. 

2.1.3 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 

Menurut Suandy (2016:21) penghindaran pajak (tax avoidance) adalah 

usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan 
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ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan 

pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat yang belum diatur 

dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. 

Berbeda dengan penggelapan pajak (tax evasion) yang berarti pengurangan pajak 

yang dilakukan dengan cara melanggar aturan perpajakan sehingga dapat 

dikenalan sanksi pidana. Suandy (2016:7) memberikan definisi alternatif, 

penghindaran pajak adalah rekayasa tax affairs yang masih tetap dalam bingkai 

ketentuan perpajakan (lawful). 

Lim (2011) mendefinisikan tax avoidance sebagai penghematan pajak 

yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara 

legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Selain itu definisi lain dari Tax 

avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya 

tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari 

kelemahan peraturan. 

Tax Avoidance merupakan bagian dari tax planing yang memiliki tujuan 

meminimalkan jumlah pembayaran pajak namun tetap berpedoman terhadap 

peraturan yang berlaku. Tax avoidance hanya melakukan pemanfaatan terhadap 

celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan atau undang-undang yang 

terkait dengan perpajakan. Secara hukum melakukan tax avoidance tidak 

melanggar hukum, namun sering kali perusahaan yang melakukan tindakan ini 

mendapat pandangan yang negatif dari pihak kantor pajak. Tax avoidance sangat 

berbeda dengan tax evasion, karena tax evasion merupakan tindakan 
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penghindaran pajak dengan cara melanggar undang-undang atau peraturan 

perpajakan. Jika suatu perusahaan terindikasi melakukan tax evasion maka 

perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi 

maupun sanksi pidana. 

Untuk menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiskal 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD menyebutkan 

ada tiga karakter tax avoidance, yaitu: 

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

di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak 

2) Memanfatkan loopholes undang-undang untuk menerapkan ketentuan-

ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya 

dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. 

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

konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan tax avoidance 

dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan. (Council of Executive 

Secretaries of Tax Organization, 1991). 

Dalam PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, dijelaskan bahwa 

beda temporer atau beda waktu timbul ketika penghasilan atau beban diakui dalam 

perhitungan laba akuntansi pada periode yang berbeda dengan penghasilan atau 

beban tersebut diakui dalam perhitungan kena pajak. Contoh beda temporer 

meliputi: pendapatan bunga, penyusutan depresiasi dan amortisasi. Sedangkan 

beda tetap timbul karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya 

menurut akuntansi dan menurut pajak, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang 



22 

 

 

diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui secara fiskal, atau 

sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan penghasilan kena pajak berbeda dengan 

secara tetap penghasilan kena pajak menurut fiskal (taxable income). Contoh beda 

tetap meliputi: sumbangan, natura, biaya yang dikeluarkan untuk pribadi, dsb. 

Karena menyangkut perbedaan perlakuan akuntansi menurut komersial 

dan menurut fiskal, pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap 

berkurangnya rugi bersih. Hal ini menunjukan bahwa tax avoidance merupakan 

aktivitas penting, sehingga pemilik perlu merancang insentif dan pengawasan 

yang tepat bagi manajemen agar dapat mengambil keputusan pajak yang efektif 

dan efisien. Sebagai contoh ketika biaya yang harus dikeluarkan masih lebih kecil 

daripada benefit yang akan diterima. 

Hanlon dan Hitzman (2010) membuat daftar 12 cara pengukuran 

penghindaraan pajak atau tax avoidance yang biasanya digunakan di berbagai 

literatur dan dirangkum pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1 Pengukuran Tax Avoidance 

Metode 

Pengukuran 
Cara Perhitungan Keterangan 

GAAP ETR 
Worldwide total income tax expense

Worldwide total pre − tax accounting income
 

Total tax 

expense per 

dollar of pre-

tax book 

income 

Current ETR 
Worldwide current income tax expense

Worldwide total pre − tax accounting income
 

Current tax 

expense per 

dollar of pre-

tax book 

income 

Cash ETR 
Worldwide cash tax paid

Worldwide total pre − tax accounting income
 

Cash tax paid 

per dollar of 

pre-tax book 

income 
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Long-run 

Cash ETR 

Worldwide cash tax paid

Worldwide total pre − tax accounting income
 

Sum of cash 

taxes paid over 

n years divided 

by the sum of 

pre-tax 

earnings over n 

years. 

ETR 

Differential 
Statotory ETR – GAAP ETR 

The difference 

of between the 

statutory ETR 

and firms`s 

GAAP ETR 

DTAX 

Error term from the following regression=: ETR 

differential x Pre-tax book income = a + b x control 

+ e 

The 

unexplained 

portion of the 

ETR differential 

Total BTD 
Pre-tasx book income-((U.S. CTE+Fgn CTE)/U.S. 

STR)-(Nolt – Nolt-1)) 

The total 

difference 

between book 

and taxable 

income 

 

Temporary 

BTD 
Deffered tax expense/U.S. STR 

The total 

difference 

between book 

and taxtable 

income 

Abnormal 

total BTD 
Residual from BTD/Tait=ßTAit+ßmi+eit 

A measure of 

unexpalined 

total book tax 

defferences 

Unrecognized 

tax benefit 
Disclosed amount post-FIN48 

Tax liability 

accured for 

taxes not yet 

paid on 

uncertain 

position 

Tax Shelter 

Activity 

Indicator variable for firms accused of angaging in 

a tax shelter 

Firms 

indentified via 

firm 

disclosures, the 

press, or IRS 

confidential 

data 

Marginal Tax 

Rate 
Simulated marginal tax rate 

Present value 

of taxes on an 
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additional 

dollar of 

income 

 

2.1.4 Leverage 

Menurut Kasmir (2016:151) leverage adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut Hanafi 

dan Halim (2016:29) leverage adalah pengorbanan ekonomis yang mungkin 

timbul di masa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer 

aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang, sebagai akibat 

transaksi atau kejadian di masa lalu. Utang muncul terutama karena penundaan 

pembayaran untuk barang atau jasa yang telah diterima oleh organisasi dan dari 

dana yang dipinjam. 

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan leverage 

ratio menurut Kasmir (2016:153-154): 

a. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak 

lainnya (kreditor). 

b. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga) 

c. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap 

dengan modal. 

d. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang 

e. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap 

pengelolaan aktiva. 
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f. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 

g. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat 

sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. 

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis leverage ratio yang sering 

digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam leverage ratio 

menurut Kasmir (2016:155-16), antara lain: 

a. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) 

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur 

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

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar 

utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusan 

untuk mencari debt ratio dapat digunakan sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

b. Debt to Equity Ratio 

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara 

seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini 

berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam 

(kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi 

untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk 
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jaminan utang. Rumus untuk mencari debt to equity ratio dapat digunakan 

perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

c. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) 

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal 

sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap 

rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan 

cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri 

yang disediakan oleh perusahaan. Rumusan untuk mencari long term debt 

to equity ratio adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang 

jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu: 

𝐿𝑇𝐷𝑡𝐸𝑅 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎
 

d. Times interest earned 

Time interst earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana 

pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu 

karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Rumus untuk 

mencari time interest earned dapat digunakan dengan dua cara sebagai 

berikut: 

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎
 

Atau 
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𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇 + 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎
 

e. Fixed Charge Coverage (FCC) 

Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang 

menyerupai time interest earned ratio. Hanya saja perbedaannya adalah 

rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang 

atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Rumusan 

untuk mencari fixed charge coverage adalah sebagai berikut: 

𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇 + 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 + 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑤𝑎

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 + 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑤𝑎
 

Leverage timbul apabila perusahaan membiayai aset dengan dana 

pinjaman yang memiliki beban bunga. Tingkat leverage dapat menggambarkan 

resiko keuangan perusahaan, perusahaan dengan leverage yang tinggi 

mengindikasi perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, 

sedangkan perusahaan dengan leverage rendah dapat membiayai asetnya dengan 

modal sendiri. Besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi 

besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya 

bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban 

pajak menjadi lebih kecil. 

2.1.5 Kepemilikan Keluarga 

Salah satu struktur kepemilikan yang sering dimiliki perusahaan adalah 

kepemilikan individu yang biasanya dijabat oleh keluarga dalam istilah lain 

disebut kepemilikan keluarga. Berikut definisi kepemilikan saham berdasarkan 
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para ahli: Chaney et al. (2011) dalam Adiarti (2015:36) mendefinisikan 

“Perusahaan yang dimiliki oleh keluarga sebagai suatu perusahaan yang 

kepemilikan terbesarnya adalah keluarga atau terdapat kepemilikan dari seorang 

individu sebesar 20%.”  

Chi et al (2014) dalam Adiarti (2015:36) mendefinisikan suatu perusahaan 

dimiliki keluarga apabila suatu keluarga memiliki kepemilikan akhir sebesar 10% 

atau lebih dan keluarga memiliki jabatan pada jajaran direksi atau dewan 

komisaris. Kepemilikan keluarga menurut Arifin (2003) dalam Siregar Utama 

(2008:42) adalah meliputi perusahaan-perusahaan yang memiliki kepemilikan 

yang terdaftar di bursa (kepemilikan > 5%) tidak termasuk pemerintah, lembaga 

keuangan, atau publik.” M 

Menurut Claessens, et al, (2000) dalam Warsini dan Rossietta (2013) 

kepemilikan keluarga dapat diukur dengan “besarnya presentase kepemilikan 

individu ditambah presentease kepemilikan perusahaan selain perusahaan publik, 

pemerintah, manajemen, institusi lembaga keuangan dan kepemilikan asing.” Dari 

beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan kepemilikan keluarga adalah 

perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh seorang individu setidaknya 

lebih dari 5% dari total saham perusahaan. 

Perusahaan keluarga adalah perusahaan yang struktur kepemilikannya 

secara kontinyu terpusat pada keluarga, dimana perusahaan tersebut dijalankan 

dan dikendalikan oleh pihak keluarga (Anderson dan Reeb, 2003 dalam Nurbaiti 

dan Gunawan, 2014). Perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang jumlah 

saham yang beredarnya sebanyak 50% atau lebih dimiliki oleh satu atau dua 
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keluarga (Marpa, 2012). Dengan dukungan anggota keluarga tentu saja 

perusahaan jenis ini akan mempunyai motifasi yang kuat dalam mengelola 

perusahaan terutama untuk menjaga citra dan reputasi perusahaan. 

Masalah agensi lebih jarang ditemui pada perusahaan yang dikendalikan 

oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan dibandingkan dengan perusahaan 

yang dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali 

utama. Seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga 

yang menjadi manajemen perusahaan (family owners) atau pihak manajer dalam 

perusahaan non-keluarga dapat menentukan apakah tindakan penghindaran pajak 

(tax avoidance) pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada 

perusahaan non-keluarga (Wijayani, 2016). 

2.1.6 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan merupakan salah satu faktor internal perusahaan yang 

menentukan kemajuan perusahaan. Pemilik atau biasa dikenal dengan sebutan 

pemegang saham merupakan penyedia dana yang dibutuhkan perusahaan. Tanpa 

pemegang saham perusahaan tidak dapat berdiri dan tidak dapat memiliki dana 

dalam pembangunan, memperluas, mengoperasikan usaha bisnisnya. Kepemilikan 

institusional sebagai kepemilikan saham institusi keuangan seperti, perusahaan 

asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking. Kepemilikan institusional 

merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki institusi atau 

lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management, dan 

kepemilikan institusi lain). 
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Brealey, Myers, dan Marcus (2008) percaya bahwa kepemilikan 

institusional berarti bahwa sebagian saham dipegang langsung oleh investor 

individu, tetapi sebagian besar oleh institusi keuangan seperti reksa dana, dana 

pensiun dan perusahaan asuransi. Tarjo (2008) menjelaskan bahwa kepemilikan 

institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi, dan institusi atau lembaga lain, serta kepemilikan 

institusi lain. 

Kepemilikan institusional sangat penting untuk pengawasan dan 

manajemen karena kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan 

pengawasan operasi bisnis yang dioptimalkan. Ini karena investor institusional 

terlibat dalam keputusan strategis dan karena itu tidak mudah percaya pada 

manipulasi keuntungan. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin 

kemakmuran pemegang saham, dan pengaruh pemilik institusional sebagai 

otoritas pengawas ditekan oleh investasi besar-besaran di pasar modal. 

Pengawasan institusional dapat memaksimalkan pekerjaan manajer dan 

dengan demikian memaksimalkan nilai perusahaan. Pengawasan keagenan dapat 

menggantikan biaya keagenan lainnya, sehingga mengurangi biaya keagenan dan 

meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan berarti peningkatan 

kekayaan pemegang sahamnya. 

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 

pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat 

menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang 

pada akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan 
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institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan 

praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional 

berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki,  dapat  memaksa  manajer  untuk  

berfokus  pada  kinerja  ekonomi  dan  menghindari  peluang untuk perilaku 

mementingkan diri sendiri. 

2.1.7 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Wibowo dan 

Nugrahanti, 2012). Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase 

saham yang dimiliki oleh direktur dan komisaris. (Ashkhabi dan Agustina, 2015). 

Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan karena apaabila 

pihak manajemen mempunyai bagian dari perusahaan maka manajemen akan 

maksimal dalam menjalankan aktivitas perusahaan dan mengurangi kecurangan 

yang terjadi dalam manajemen (Nugroho dan Meiranto, 2014). Dalam 

kepemilikan ini, manajer perusahaan selain bertindak sebagai pengelola, juga 

bertindak sebagai pemegang saham. 

Menurut Widarjo et.al, (2010) manajer dengan kepemilikan saham yang 

tinggi dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan, karena 

dengan meningkatnya laba perusahaan maka insentif yang diterima oleh manajer 

akan meningkat pula. Sebaliknya apabila kepemilikan saham oleh manajer itu 

rendah, maka akan meningkatkan biaya keagenan. Hal ini dikarenakan manajer 

tidak akan melakukan hal yang memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, 
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namun manajer akan melakukan hal demi kepentingannya sendiri dengan 

menggunakan sumber daya perusahaan. 

Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara 

untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Dengan meningkatnya 

kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan 

kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta 

memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar 

kepemilikanmanajerial dalam perusahaan makan manajemen akan lebih giat untuk 

meningkatkan kinerjanya karena manjemen mempunyai tanggung jawab untuk 

memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. 

Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena 

manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang 

diambil. Selain itu manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila keputusan 

yang mereka ambil salah. 

Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka 

manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen 

mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham 

yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhari-hati dalam 

mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat 

secara langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut 

menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah. 
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2.1.8 Penghindaran Pajak Menurut Islam 

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan 

secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan 

ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung 

memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-

undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak 

yang terutang (Pohan, 2016:23). Dari penjelasan tersebut penghindaran pajak 

merupakan usaha wajib pajak dalam menekan beban pajak dengan cara legal dan 

tidak melanggar undang-undang. 

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah 

Dharibah, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, 

menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Secara bahasa maupun tradisi, 

dharibah dalam penggunaan nya memang mempunyai banyak arti, namun para 

ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai 

kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj 

dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut 

kharaj merupakan dharibah (Asmiyani: 2010). 

Dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 29 juga menjelaskan tentang 

pajak (jizyah) yang berbunyi sebagai berikut: 

هَُوََلُبهٱْليَوُْ نُوَنُبهٱَّللَّ يَنََُلُيُْؤمه تهلُو۟اُٱلَّذه
ينُوَنُقََٰ َُُوَرُسولُهُۥَُوََلُيَده َمُٱَّللَّ ُموَنَُماَُحرَّ رهَُوََلُيَُحرِّ ُٱْلَءاخه مه

ُرونَُ غه ْزيَةََُعنُيٍَدَُوهُْمَُصَٰ ُيُْعطُو۟اُٱْلجه َبَُحتَّىَٰ تََٰ يَنُأُوتُو۟اُٱْلكه َنُٱلَّذه ُمه يَنُٱْلَحقِّ  ده

Artinya: “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 
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yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan 

agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-

Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh 

sedang mereka dalam keadaan tunduk”. 

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang-orang 

beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya dalam 

bentuk zakat. Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban 

bagi kaum muslimin, yaitu kewajiban membayar pajak sekaligus menunaikan 

zakat (Asmiyani: 2010). 

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadistt yang diriwayatkan 

Muslim: 

؟ُقَاَل:ُ ةٌََُلُيَْهتَُدوَنُ»ْيَف؟ُقَاَل:ُ،ُقُْلُت:ُكَُ«نََعمُْ»قُْلُت:ُفََهْلَُوَراَءَُذلهَكُاْلَخْيرهَُشرٌّ يَُكوُنُبَْعدهيُأَئهمَّ

ُإهْنسٍُ ُفهيُُجْثَمانه ينه يَاطه ،ُ«بهُهَداَي،َُوََلُيَْستَنُّوَنُبهُسنَّتهي،َُوَسيَقُوُمُفهيههْمُرهَجاٌلُقُلُوبُُهْمُقُلُوُبُالشَّ

يره،َُوإهْنُ»؟ُقَاَل:ُقَاَل:ُقُْلُت:َُكْيَفُأَْصنَُعُيَاَُرُسوَلُللاه،ُإهْنُأَْدَرْكُتَُذلهكَُ يُعُلهْْلَمه تَْسَمُعَُوتُطه

عُْ َذَُمالَُك،ُفَاْسَمْعَُوأَطه  ُضرهَبُظَْهُرَك،َُوأُخه

Artinya: “Aku bertanya: “Apakah setelah kebaikan itu terdapat 

keburukan?” Nabi menjawab: “Ya.” Aku bertanya lagi: “Bagaimana?” 

Nabi bersabda: “Akan muncul setelahku para pemimpin yang tidak 

mengikuti petunjukku dan tidak meneladani sunnahku. Diantara mereka 

akan ada sekelompok orang yang hati mereka adalah hati setan dalam 

bentuk fisik manusia.” Aku bertanya: “Apa yang harus aku lakukan wahai 

Rasulullah jika aku telah menemukan kondisi demikian?” Nabi menjawab: 

“Engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun 
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punggungmu dipukul dan hartamu diambil, tetaplah mendengar dan taat.” 

(HR. Muslim). 

Dari keterangan diatas, dijelaskan bahwa sudah merupakan  kewajiban 

bagi umat (rakyat) untuk menghormati dan memuliakan  pemimpin (ulil amri). 

Kewajiban rakyat kepada pemimpinnya adalah  ikhlas dan mendo’akan kebaikan 

atas diri pemimpin, bukan sebaliknya Tidak  boleh mencela dan merendahkannya 

(Bay, 2011). 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran 

pajak dalam perspektif Islam diperbolehkan, Allah memerintahkan para umatnya 

untuk senantiasa selalu tunduk kepada pemimpin (pemerintah) selama hal-hal 

yang diperintahkan tidak melanggar syariat Islam dan bertujuan untuk mencapai 

kemaslahatan bersama. Pemerintah selaku pemimpin memerintahkan rakyatnya 

yang termaksuk kedalam kategori wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. 

Pajak merupakan pendapatan terbesar yang diperoleh pemerintah untuk 

menjalakan roda kehidupan bernegara. Dari pajaklah perintah dapat melakukan 

pembangunan saran dan prasarana untuk  meningkatkan dan memeratakan 

kesejahteraan seluruh rakyatnya. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai penghindaran pajak (tax avoidance) telah banyak 

yang dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan 

tabel yang menunjukan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Rizki Afrika 

(2021) 

Kepemilikan 

Institusional Terhadap 

Penghindaran Pajak 

Kepemilikan 

institusional 

berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran 

pajak 

2 Zul Akbar, Wiwit 

Irawati, Rosita 

Wulandari, Harry 

Barli 

(2020) 

Analisis Profitabilitas, 

Leverage, Pertumbuhan 

Penjualan dan 

Kepemilikan Keluarga 

Terhadap Penghindaran 

Pajak 

Pertumbuhan 

penjualan berpengaruh 

terhadap penghindaran 

pajak. Sedangkan 

profitabilitas, leverage, 

dan kepemilikan 

keluarga tidak 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

3 Adriyani Agustina 

Putri, Nadia 

Fathurrahmi Lawita 

(2019) 

Pengaruh Kepemilikan 

Institusional dan 

Kepemilikan Manajerial 

Terhadap Penghindaran 

Pajak 

Kepemilikan 

institusional dan 

kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

4 Sri Rejeki, Anggita 

Langgeng Wijaya, 

Nik Amah 

(2019) 

Pengaruh Kepemilikan 

Institusional 

Kepemilikan Manajerial 

dan Proporsi Dewan 

Komisaris Terhadap 

Penghindaran Pajak dan 

Transfer Princing 

Sebagai Variabel 

Moderasi (Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur 

yang Terdafar di BEI 

Tahun 2014-2017) 

Proporsi dewan 

komisaris independen 

berpengaruh positif 

pada penghindaran 

pajak, sedangkan 

kepemilikan 

institusional dan 

kepemilikan 

manajerial tidak 

berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. 

5 Yoanis Carrica 

Wijayanti, Ni Ketut 

Lely A. 

Merkusiwati 

(2017) 

Pengaruh Proporsi 

Komisaris Independen, 

Kepemilikan 

Institusional, Leverage, 

Dan Ukuran Perusahaan 

Pada Penghindaran Pajak 

Proporsi komisaris 

independen 

berpengaruh negatif 

pada penghindaran 

pajak. Leverage 

berpengaruh positif 

pada penghindaran 

pajak. Kepemilikan 

institusional dan 
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ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

pada penghindaran 

pajak. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis 

dimunculkan kerangka pemikiran untuk menjelaskan pengaruh leverage, 

kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial 

terhadap kesempatan penghindaran pajak. Maka dapat disuun suatu model 

penelitian yaitu: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya 

masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan 

 Leverage 

(X1) 

 Kepemilikan Keluarga 

(X2) 

 Kepemilikan Institusional 

(X3) 

 Kepemilikan Manajerial 

(X4) 

  

Penghindaran Pajak 

(Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 
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yang mungkin benar atau mungkin salah. Adapun hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

2.4.1 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak 

Menurut Kasmir (2016:151) leverage adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut Hanafi 

dan Halim (2016:29) utang muncul terutama karena penundaan pembayaran untuk 

barang atau jasa yang telah diterima oleh organisasi dan dari dana yang dipinjam. 

Leverage timbul apabila perusahaan membiayai aset dengan dana 

pinjaman yang memiliki beban bunga. Tingkat leverage dapat menggambarkan 

resiko keuangan perusahaan, perusahaan dengan leverage yang tinggi 

mengindikasi perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, 

sedangkan perusahaan dengan leverage rendah dapat membiayai asetnya dengan 

modal sendiri. Besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat mempengaruhi 

besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya 

bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban 

pajak menjadi lebih kecil. 

Hasil penelitian dari Aulia (2020), dan Pratiwi (2018) menyatakan 

leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan 

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

H1: Diduga leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak 

Perusahaan keluarga adalah perusahaan yang struktur kepemilikannya 

secara kontinyu terpusat pada keluarga, dimana perusahaan tersebut dijalankan 
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dan dikendalikan oleh pihak keluarga (Anderson dan Reeb, 2003 dalam Nurbaiti 

dan Gunawan, 2014). Perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang jumlah 

saham yang beredarnya sebanyak 50% atau lebih dimiliki oleh satu atau dua 

keluarga (Marpa, 2012). Dengan dukungan anggota keluarga tentu saja 

perusahaan jenis ini akan mempunyai motifasi yang kuat dalam mengelola 

perusahaan terutama untuk menjaga citra dan reputasi perusahaan. 

Masalah agensi lebih jarang ditemui pada perusahaan yang dikendalikan 

oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan dibandingkan dengan perusahaan 

yang dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali 

utama. Seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga 

yang menjadi manajemen perusahaan (family owners) atau pihak manajer dalam 

perusahaan non-keluarga dapat menentukan apakah tindakan penghindaran pajak 

(tax avoidance) pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada 

perusahaan non-keluarga (Wijayani, 2016). 

Hasil penelitian dari Saputra dkk. (2019), Praptidewi dan Sukartha (2016) 

menyatakan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan pada 

penelitian ini adalah: 

H2: Diduga kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak 

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak 

Menurut Bernandhi (2013) kepemilikan institusional adalah kepemilikan 

saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, 



40 

 

 

bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. kepemilikan 

institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik 

keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor 

institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam 

setiap keputusan yang diambil oleh manajer. 

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 

pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat 

menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang 

pada akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan 

institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan 

praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional 

berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki,  dapat  memaksa  manajer  untuk  

berfokus  pada  kinerja  ekonomi  dan  menghindari  peluang untuk perilaku 

mementingkan diri sendiri. 

Hasil penelitian dari Afrika (2021), dan Wijayani (2016) menyatakan 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini 

adalah: 

H3: Diduga kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak 
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2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Wibowo dan 

Nugrahanti, 2012). Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan 

karena apaabila pihak manajemen mempunyai bagian dari perusahaan maka 

manajemen akan maksimal dalam menjalankan aktivitas perusahaan dan 

mengurangi kecurangan yang terjadi dalam manajemen (Nugroho dan Meiranto, 

2014). Dalam kepemilikan ini, manajer perusahaan selain bertindak sebagai 

pengelola, juga bertindak sebagai pemegang saham. 

Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka 

manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen 

mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham 

yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhari-hati dalam 

mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat 

secara langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut 

menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah. 

Hasil penelitian dari (2021), Putri dan Lawita (2019) menyatakan 

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini 

adalah: 

H3: Diduga kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini meneliti pengaruh dari leverage, kepemilikan keluarga, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran 

pajak. Penelitian ini berjenis kuantitatif yaitu metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivism yang di gunakan untuk meneliti pada 

populasi untuk sampel tertentu (Sugiyono, 2012:7). Tujuan dari penelitian ini 

adalah pengujian hipotesis, dimana pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat 

hubungan tertentu atau menemukan perbedaan antar kelompok (indepedensi) dua 

atau lebih dari faktor dalam suatu situasi. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Berikut penjelasan atas populasi dan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini, disertai kriteria pemilihan sampel untuk mengetahui berapa 

keseluruhan perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dan akan 

dijelaskan pula prosedur pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.2.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek yang memenuhi syarat tertentu dan 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan sampel bagian atau jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi subsektor makanan dan 

minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. 
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3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Metode pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan 

cara menunjukkan langsung pada suatu populasi berdasarkan karakteristik atau 

ciri yang dimiliki sampel, dengan tujuan agar diperoleh sampel yang representatif 

sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk 

memilih sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 

selama tahun penelitian 2018-2021. 

2. Perusahaan yang tidak mengalami delisting selama tahun 2018-2021. 

3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2018-2021. 

4. Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial. 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No Kriteria Jumlah 

 Sesuai 
Tidak 

Sesuai 

Jumlah Perusahaan Sektor Industri Makanan dan 

Minuman 
27 

1 
Perusahaan yang tidak mengalami delisting selama 

tahun 2018-2021 
25 (2) 

2 
Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama 

tahun 2018-2021 
16 (9) 

3 Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial. 8 (8) 

Jumlah Perusahaan Yang dijadikan Sampel  8 

Jumlah Tahun Observasi 4 

Jumlah Data Penelitian 32 

Sumber: Data Olahan, 2022 
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Tabel 3.2 

Perusahaan Yang Dijadikan Sampel 

No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 GOOD Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. 

2 HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk. 

3 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

4 MYOR Mayora Indah Tbk 

5 SKBM Sekar Bumi Tbk 

6 SKLT Sekar Laut Tbk 

7 STTP Siantar Top Tbk 

8 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry Tbk 

Sumber: IDX.Co.Id 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun 

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data 

diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id yang terdiri dari 

laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub 

sektor makanan & minuman yang telah diaudit dan dipublikasikan dari tahun 

2018-2021. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan 

dokumenter, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang 

sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan infomasi 

yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Metode 

dokumenter ini dilakukan dengan cara mengumpulkan annual repot, laporan 

file:///C:/Users/USER/Documents/On%20Progress/DESI'15/www.idx.co.id
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keuangan dan data lain yang diperlukan. Data pendukung pada penelitian ini 

adalah metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang memuat 

pembahasan berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dari www.idx.co.id 

yang berupa laporan tahunan (annual report), laporan keuangan dan data lainnya 

yang diperlukan. 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel pada penelitian ini terdapat 5 (lima) variabel, yang terdiri dari 4 

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

variabelnya, yaitu variabel independen terdiri atas leverage, kepemilikan keluarga, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Variabel dependennya 

adalah penghindaran pajak. Berikut diuraikan definisi dari masing-masing 

variabel yang digunakan dengan operasional dan cara pengukurannya. 

1. Penghindaran Pajak 

Menurut Suandy (2011:21) penghindaran pajak (tax avoidance) adalah 

usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan 

ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan 

pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat yang belum diatur 

dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. 

Pengukuran nilai tax avoidance pada penelitian ini menggunakan rumus 

berdasarkan penelitian dari Hanlon dan Heitzman (2010) dengan rumus sebagai 

berikut: 

GAAP ETR =
Total Beban Pajak

Laba Sebelum Pajak
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2. Leverage 

Menurut Hanafi dan Halim (2016:29) leverage adalah pengorbanan 

ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dari kewajiban organisasi 

sekarang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa 

mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Rumus mencari 

nilai leverage menurut Kasmir (2016:155) dapat menggunakan dengan debt to 

assets ratio (DAR), rumusnya sebagai berikut: 

DAR =  
Total  Kewajiban

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

3. Kepemilikan Keluarga 

Menurut La Porta et. al., (1998:22), kepemilikan keluarga didefinisikan 

sebagai kepemilikan dari individu dan kepemilikan dari perusahaan tertutup (di 

atas 5%), yang bukan perusahaan publik, negara, ataupun institusi keuangan. 

Penelitian ini menggunakan persentase kepemilikan keluarga dalam struktur 

saham perusahaan. Untuk analisis sensitivitas, kepemilikan keluarga akan diukur 

dengan variabel dummy, yaitu 1 untuk perusahaan dengan kepemilikan keluarga 

20% atau lebih dan 0 untuk perusahaan dengan kepemilikan keluarga kurang dari 

20% (Wijayani, 2016). 

4. Kepemilikan Institusional 

Menurut Bernandhi (2013) kepemilikan institusional adalah kepemilikan 

saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan 

institusional dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase saham yang 
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dimiliki pihak institusional dari seluruh jumlah saham perusahaan (Afrika, 2021). 

Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Kepemilikan Institusi =  
Jumlah saham institusi

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

5. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Wibowo dan 

Nugrahanti, 2012). Kepemilikan manajerial diukur dengan presentase jumlah 

saham yang dimiliki oleh manajer, komisaris, atau setiap pihak yang terlibat 

secara langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan. (Wibowo dan 

Nugrahanti, 2012). Pada penelitian ini kepemilikan manajerial perusahaan diukur 

dengan menggunakan: 

Kepemilikan Manajerial =  
Jumlah saham manajer

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

3.6 Metode Analisis 

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel untuk 

mengukur pengaruh variabel independen dan variabel dependen yang dinyatakan 

dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik 

yang dibantu dengan program pengolah data statistik yang dikenal dengan eviews. 

Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data time series 

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

yaitu: 
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3.6.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2017:31) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata 

(mean), dan standar deviasi. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk 

menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan 

kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam 

estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Jika asumsi ini 

tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk 

ukuran sampel kecil (Ghozali, 2017:145). Uji normalitas residual metode 

Ordinary Least Square secara formal dapat dideteksi dari metode yang 

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

merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary Least 

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

a. Bila probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal 

b. Bila probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal 
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2) Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2017:85). Jika varians dari 

residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresi 

masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel 

dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, 

sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Uji Glejser digunakan untuk meregresi 

nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat 

kepercayaan uji Glejser > 0,05 maka tidak terkandung heteroskedastisitas. 

3) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (Ghozali, 

2017:71). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara 

variabel independen. Menurut Ghozali (2017:73) jika koefisien korelasi antar 

variabel bebas melebihi 0,80 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami 

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

dari multikolinearitas. 

4) Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2017:121) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam metode regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada 

periode t dengan kesalahan dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika tidak terjadi 
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korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan nilai durbin-

watson dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) 0 < d < dL maka tidak ada autokorelasi positif (ditolak) 

b) dL ≤ d ≤ dU maka tidak ada autokorelasi positif (no decision) 

c) 4-dL < d < 4 maka tidak ada autokorelasi negatif (ditolak) 

d) 4-dU ≤ d ≤ 4-dL maka tidak ada autokorelasi negatif (no decision) 

e) dU < d < 4-dU maka tidak ada autokrelasi positif dan negatif (diterima) 

3.6.3 Pemilihan Model Data Panel 

1) Model Data Panel 

a) Model Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan 

individu) merupakan teknik yang paling sederhana untuk 

mengestimasi data panel. Hal karena hanya dengan mengkombinasikan 

data time series dan data cross section tanpa melihat perbedaan antara 

waktu dan individu, sehingga dapat digunakan metode Ordinary Least 

Square (OLS) dalam mengestimasi data panel. 

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi 

individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu, dengan 

mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa 
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melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model persamaan 

regresinya adalah: 

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

b) Model Fixed Effect 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa 

disebut dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect 

adalah teknik mengestimaasi data panel dengan menggunakan variabel 

dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian 

Fixed Effect  ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar 

perusahaan maupun intersepnya sama antar waktu. Di samping itu, 

model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap 

antar perusahaan dan antar waktu. Model Fixed Effect dengan teknik 

Least Square Dummy Variabel (LSDV). 

Least Square Dummy Variabel (LSDV) adalah regresi Ordinary 

Least Square (OLS) dengan variabel dummy dengan intersep 

diasumsikan berbeda antar perusahaan. Variabel dummy ini sangat 

berguna dalam menggambarkan efek perusahaan investasi. Model 

Fixed Effect dengan Least Square Dummy Variabel (LSDV) dapat 

ditulis sebagai berikut: 

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

c) Model Random Effect 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya 

derajat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan mengurangi 
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efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat 

menggunakan pendekatan estimasi Random Effect. Pendekatan 

estimasi Random Effect ini menggunakan variabel gangguan (error 

terms). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar 

waktu dan antar perusahaan. penulisan konstan dalam model Random 

Effect tidak lagi tetap, tetapi bersifat random sehingga dapat ditulis 

dengan persamaan sebagai berikut: 

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

2) Uji Spesifikasi Model 

Dari ketiga model yang telah diestimasikan akan dipilih model mana yang 

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

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

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

Test dan Langrangge Multiplier (LM) Test. 

a) Chow Test 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common 

Effect dan metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

H0: Metode Common Effect 

H1: Metode Fixed Effet 

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

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

dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode fixed effect. 
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Jika nilai p-value cross section Chi Square ≥ a =5%, atau probability 

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

bahwa metode yang digunakan adalah metode common effect. 

b) Hausman Test 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode 

Random Effect atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan ketentuan 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

H0 : Metode random effect 

H1 : Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section chi-squares < a=5% maka H0 

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

jika nilai p-value cross section chi-squares ≥ a=5% maka H0 diterima 

atau metode yang digunakan adalah metode random effect. 

c) Langrangge Multiplier (LM) Test 

Uji LM digunakan untuk memilih model random effect  atau 

model common effect yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini 

didasarkan pada distribusi chi squares dengan degree of freedom 

sebesar jumlah variabel independen. Ketentuan pengambilan 

keputusan pada uji LM ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Random Effect 

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

menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk regresi data 
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panel adalah random effect. Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai 

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

nol.  Artinya Estimasi random effect dengan demikian tidak dapat 

digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode common 

effect. 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 

keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang 

dilakukan menggunakan analisis regresi data panel. 

1) Analisis Regresi Data Panel 

Data panel dapat didefenisikan sebagai gabungan antara data silang (cross-

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

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

longitudinal data, analisis even history  dan analisis cohort. Menurut secara 

umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan interep dan slope 

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

karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi 

yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya 

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

Y= α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + eit 

Keterangan : 

Y  = Penghindaran Pajak 

X1it  = Leverage 
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X2it  = Kepemilikan Keluarga 

X3it  = Kepemilikan Institusional 

X4it  = Kepemilikan Manajerial 

α  = Konstanta 

eit  = Eror atau Variabel gangguan 

β1, β2, β3, β4  = Koefisien regresi 

2) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 

maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2018:99).  Adapun syarat penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut: 

a. Jika nilai probability < 0,05, maka hipotisis diterima. Hal ini menunjukan 

bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen secara individu. 

b. Jika nilai probability > 0,05, maka hipotisis ditolak. Hal ini menunjukan 

bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen secara individu. 

3) Uji Signifikansi Keseluruhan (Uji  Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Tingkat signifikansi 0,05 

digunakan untuk uji ini, dengan kriteria sebagai berikut: 
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a. Jika nilai probability ≤ 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai probability ≥ 0,05 berarti semua variabel independen secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

4) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2018:97). 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-

variabelindependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, kepemilikan 

keluarga, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap 

penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

(consumer goods) sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2018-2021. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di 

uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi leverage akan meningkatkan 

dan mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi (consumer goods) sub sektor makanan & 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. 

2. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya kepemilikan 

keluarga tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi (consumer goods) sub sektor 

makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-

2021. 

3. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi 

kepemilikan institusional akan menurunkan dan mempengaruhi 
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penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi (consumer goods) sub sektor makanan & minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. 

4. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penghindaran pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya 

kepemilikan manajerial tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi (consumer 

goods) sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2018-2021. 

5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi: 

1. Perusahaan 

Disarankan pada perusahaan manufaktur barang konsumsi sub sektor 

makanan & minuman agar lebih berhati-hati dalam melakukan penekanan 

beban pajak penghasilan agar tidak dikategorikan dalam penggelapan pajak. 

Perusahaan disaran agar memperbanyak kepemilikan institusional sebagai 

pengawas agar manajemen tidak melakukan penghindaran pajak. 

2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh 

perususahaan yang terdaftar di BEI, hal ini dikarenakan pada penelitian ini 

hanya menjadikan perusahaan manufaktur barang konsumsi yang dijadikan 

objek penelitian. 
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3. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model dan 

indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil yang didapat menjadi 

lebih generalisasi. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel 

independen dikarenakan pada penelitian ini variabel yang digunakan dapat 

menjelaskan pengaruh variabel penghindaran pajak seperti Good Corporate 

Governance, profitabilitas, dll. 
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LAMPIRAN 
  



 

 

N
o 

Perusah
aan 

Terdaftar 
Berturut-turut 

Tidak mengalami 
kerugian 

Memiliki Saham 
Manajerial 

Keteran
gan 

1 ADES   
Eliminas

i 

2 AISA  



Eliminas
i 

3 ALTO  
Eliminas

i 

4 BTEK  
Eliminas

i 

5 BUDI   
Eliminas

i 

6 CAMP   
Eliminas

i 

7 CEKA   
Eliminas

i 

8 CLEO   
Eliminas

i 

9 COCO    Eliminas

i 

10 DLTA   
Eliminas

i 

11 FOOD    Eliminas
i 

12 GOOD    Sampel 

13 HOKI    Sampel 

14 ICBP   
Eliminas

i 

15 IIKP   
Eliminas

i 
16 INDF    Sampel 

17 MGNA   
Eliminas

i 

18 MLBI   
Eliminas

i 
19 MYOR    Sampel 

20 PANI  



Eliminas
i 

21 PCAR  
Eliminas

i 

22 PSDN  
Eliminas

i 
23 ROTI    Sampel 

24 SKBM   
Eliminas

i 
25 SKLT    Sampel 

26 STTP    Sampel 

27 ULTJ    Sampel 

 

 



 

 

TABULASI DATA PENGHINDARAN PAJAK 

No Perusahaan Tahun  Beban Pajak   Laba Sebelum Pajak   GETR  

1 GOOD 2018  Rp     157.025.309.219   Rp       582.506.906.329  0,2696 

    2019  Rp     144.800.646.365   Rp       580.567.005.845  0,2494 

    2020  Rp       94.881.135.256   Rp       339.984.897.163  0,2791 

    2021  Rp     140.016.834.125   Rp       632.654.506.311  0,2213 

2 HOKI 2018  Rp       30.627.161.799   Rp       120.822.298.064  0,2535 

    2019  Rp       38.455.949.448   Rp       142.179.083.420  0,2705 

    2020  Rp       12.836.262.144   Rp         50.874.681.549  0,2523 

    2021  Rp         5.464.655.429   Rp         17.997.743.133  0,3036 

3 INDF 2018  Rp  2.485.115.000.000   Rp    7.446.966.000.000  0,3337 

    2019  Rp  2.846.668.000.000   Rp    8.749.397.000.000  0,3254 

    2020  Rp  3.674.268.000.000   Rp  12.426.334.000.000  0,2957 

    2021  Rp  3.252.500.000.000   Rp  14.456.085.000.000  0,2250 

4 MYOR 2018  Rp     621.507.918.551   Rp    2.381.942.198.855  0,2609 

    2019  Rp     665.062.374.247   Rp    2.704.466.581.011  0,2459 

    2020  Rp     585.721.765.291   Rp    2.683.890.279.936  0,2182 

    2021  Rp     338.595.908.733   Rp    1.549.648.556.686  0,2185 

5 SKBM 2018  Rp         4.932.821.175   Rp         20.887.453.647  0,2362 

    2019  Rp         1.206.032.677   Rp           5.163.201.735  0,2336 

    2020  Rp         3.153.020.233   Rp         13.568.762.041  0,2324 

    2021  Rp       14.445.119.241   Rp         44.152.540.846  0,3272 

6 SKLT 2018  Rp         7.613.548.091   Rp         39.567.679.343  0,1924 

    2019  Rp       11.838.578.678   Rp         56.782.206.578  0,2085 

    2020  Rp       13.153.736.835   Rp         55.673.983.557  0,2363 

    2021  Rp       17.201.239.321   Rp       101.725.399.549  0,1691 

7 STTP 2018  Rp       69.605.764.156   Rp       324.694.650.175  0,2144 

    2019  Rp     124.452.770.582   Rp       607.043.293.422  0,2050 

    2020  Rp     144.978.315.572   Rp       773.607.195.121  0,1874 

    2021  Rp     147.614.953.252   Rp       765.188.720.115  0,1929 

8 ULTJ 2018  Rp     247.411.000.000   Rp       949.018.000.000  0,2607 

    2019  Rp     339.494.000.000   Rp    1.375.359.000.000  0,2468 

    2020  Rp     595.851.000.000   Rp    1.421.517.000.000  0,4192 

    2021  Rp     585.139.000.000   Rp    1.541.932.000.000  0,3795 

 

 

  



 

 

TABULASI DATA LEVERAGE 

No Perusahaan Tahun  Total Kewajiban    Total Aset   DAR  

1 GOOD 2018  Rp    1.722.999.829.003   Rp      4.212.408.305.683  0,4090 

    2019  Rp    2.297.546.907.499   Rp      5.063.067.672.414  0,4538 

    2020  Rp    3.676.532.851.880   Rp      6.570.969.641.033  0,5595 

    2021  Rp    3.735.944.249.731   Rp      6.766.602.280.143  0,5521 

2 HOKI 2018  Rp       195.678.977.792   Rp         758.846.556.031  0,2579 

    2019  Rp       207.108.590.481   Rp         848.676.035.300  0,2440 

    2020  Rp       244.363.297.557   Rp         906.924.214.166  0,2694 

    2021  Rp       320.458.715.888   Rp         989.119.315.334  0,3240 

3 INDF 2018  Rp  46.620.996.000.000   Rp    96.537.796.000.000  0,4829 

    2019  Rp  41.996.071.000.000   Rp    96.198.559.000.000  0,4366 

    2020  Rp  83.998.472.000.000   Rp  163.136.516.000.000  0,5149 

    2021  Rp  92.724.082.000.000   Rp  179.356.193.000.000  0,5170 

4 MYOR 2018  Rp    9.049.161.944.940   Rp    17.591.706.426.634  0,5144 

    2019  Rp    9.137.978.611.155   Rp    19.037.918.806.473  0,4800 

    2020  Rp    8.506.032.464.592   Rp    19.777.500.514.550  0,4301 

    2021  Rp    8.557.621.869.393   Rp    19.917.653.285.528  0,4297 

5 SKBM 2018  Rp       730.789.419.438   Rp      1.771.365.972.009  0,4126 

    2019  Rp       784.562.971.811   Rp      1.820.383.352.811  0,4310 

    2020  Rp       806.678.887.419   Rp      1.768.660.546.754  0,4561 

    2021  Rp       977.942.627.046   Rp      1.970.428.120.056  0,4963 

6 SKLT 2018  Rp       408.057.718.435   Rp         747.293.725.435  0,5460 

    2019  Rp       410.463.595.860   Rp         790.845.543.826  0,5190 

    2020  Rp       366.908.471.713   Rp         773.863.042.440  0,4741 

    2021  Rp       347.288.021.564   Rp         889.125.250.792  0,3906 

7 STTP 2018  Rp       984.801.863.078   Rp      2.631.189.810.030  0,3743 

    2019  Rp       733.556.075.974   Rp      2.881.563.083.954  0,2546 

    2020  Rp       775.696.860.738   Rp      3.448.995.059.882  0,2249 

    2021  Rp       618.395.061.219   Rp      3.919.243.683.748  0,1578 

8 ULTJ 2018  Rp       780.915.000.000   Rp      5.555.871.000.000  0,1406 

    2019  Rp       953.283.000.000   Rp      6.608.422.000.000  0,1443 

    2020  Rp    3.972.379.000.000   Rp      8.754.116.000.000  0,4538 

    2021  Rp    2.268.730.000.000   Rp      7.406.856.000.000  0,3063 

 

 

  



 

 

TABULASI DATA KEPEMILIKAN KELUARGA 

No Perusahaan Tahun Saham Keluarga  Dummy  

1 GOOD 2018 29,54% 1 

    2019 29,54% 1 

    2020 29,54% 1 

    2021 29,54% 1 

2 HOKI 2018 21,94% 1 

    2019 1,94% 0 

    2020 1,93% 0 

    2021 1,94% 0 

3 INDF 2018 Tidak Ada 0 

    2019 Tidak Ada 0 

    2020 Tidak Ada 0 

    2021 Tidak Ada 0 

4 MYOR 2018 Tidak Ada 0 

    2019 Tidak Ada 0 

    2020 Tidak Ada 0 

    2021 Tidak Ada 0 

5 SKBM 2018 Tidak Ada 0 

    2019 Tidak Ada 0 

    2020 Tidak Ada 0 

    2021 Tidak Ada 0 

6 SKLT 2018 Tidak Ada 0 

    2019 Tidak Ada 0 

    2020 Tidak Ada 0 

    2021 Tidak Ada 0 

7 STTP 2018 Tidak Ada 0 

    2019 Tidak Ada 0 

    2020 Tidak Ada 0 

    2021 Tidak Ada 0 

8 ULTJ 2018 31,10% 1 

    2019 31,82% 1 

    2020 43,98% 1 

    2021 44,26% 1 

 

  



 

 

TABULASI DATA KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL 

No Perusahaan Tahun Jumlah Saham Institusi Total Saham Beredar  KI  

1 GOOD 2018 2.988.953.090 7.379.580.291 0,4050 

    2019 2.899.148.390 7.379.580.291 0,3929 

    2020 2.834.440.690 7.379.580.291 0,3841 

    2021 14.257.091.050 36.897.901.455 0,3864 

2 HOKI 2018 1.571.428.570 2.374.834.620 0,6617 

    2019 1.571.428.570 2.378.405.500 0,6607 

    2020 1.571.428.570 2.419.438.170 0,6495 

    2021 6.285.714.280 9.677.752.680 0,6495 

3 INDF 2018 4.396.103.450 8.780.426.500 0,5007 

    2019 4.396.103.450 8.780.426.500 0,5007 

    2020 4.396.103.450 8.780.426.500 0,5007 

    2021 4.396.103.450 8.780.426.500 0,5007 

4 MYOR 2018 13.207.471.425 22.358.699.725 0,5907 

    2019 13.207.471.425 22.358.699.725 0,5907 

    2020 13.207.471.425 22.358.699.725 0,5907 

    2021 13.207.471.425 22.358.699.725 0,5907 

5 SKBM 2018 1.429.025.322 1.726.003.217 0,8279 

    2019 1.429.025.322 1.726.003.217 0,8279 

    2020 1.429.025.322 1.726.003.217 0,8279 

    2021 1.161.259.762 1.730.103.217 0,6712 

6 SKLT 2018 580.615.000 690.740.500 0,8406 

    2019 580.615.000 690.740.500 0,8406 

    2020 580.615.000 690.740.500 0,8406 

    2021 473.162.064 690.740.500 0,6850 

7 STTP 2018 743.600.500 1.310.000.000 0,5676 

    2019 743.600.500 1.310.000.000 0,5676 

    2020 743.600.500 1.310.000.000 0,5676 

    2021 743.600.500 1.310.000.000 0,5676 

8 ULTJ 2018 4.193.338.260 11.553.528.000 0,3629 

    2019 4.203.338.260 11.553.528.000 0,3638 

    2020 2.472.304.260 11.553.528.000 0,2140 

    2021 2.472.304.260 11.553.528.000 0,2140 

 

  



 

 

TABULASI DATA KEPEMILIKAN MANAJERIAL 

No Perusahaan Tahun Jumlah Saham Manajerial 
Total Saham 

Beredar 
 KM  

1 GOOD 2018 1.276.547.001 7.379.580.291 0,1730 

    2019 1.250.218.001 7.379.580.291 0,1694 

    2020 752.102.701 7.379.580.291 0,1019 

    2021 3.742.513.505 36.897.901.455 0,1014 

2 HOKI 2018 35.717.472 2.374.834.620 0,0150 

    2019 35.717.472 2.378.405.500 0,0150 

    2020 35.817.472 2.419.438.170 0,0148 

    2021 145.269.888 9.677.752.680 0,0150 

3 INDF 2018 1.380.020 8.780.426.500 0,0002 

    2019 1.380.020 8.780.426.500 0,0002 

    2020 1.380.020 8.780.426.500 0,0002 

    2021 1.380.020 8.780.426.500 0,0002 

4 MYOR 2018 5.638.834.400 22.358.699.725 0,2522 

    2019 5.638.834.400 22.358.699.725 0,2522 

    2020 5.638.834.400 22.358.699.725 0,2522 

    2021 5.643.777.700 22.358.699.725 0,2524 

5 SKBM 2018 38.304.991 1.726.003.217 0,0222 

    2019 38.304.991 1.726.003.217 0,0222 

    2020 38.304.991 1.726.003.217 0,0222 

    2021 38.304.991 1.730.103.217 0,0221 

6 SKLT 2018 5.687.044 690.740.500 0,0082 

    2019 5.687.044 690.740.500 0,0082 

    2020 5.687.044 690.740.500 0,0082 

    2021 5.817.044 690.740.500 0,0084 

7 STTP 2018 42.744.400 1.310.000.000 0,0326 

    2019 42.744.400 1.310.000.000 0,0326 

    2020 42.744.400 1.310.000.000 0,0326 

    2021 42.744.400 1.310.000.000 0,0326 

8 ULTJ 2018 375.000.000 11.553.528.000 0,0325 

    2019 484.848.160 11.553.528.000 0,0420 

    2020 484.848.160 11.553.528.000 0,0420 

    2021 484.848.160 11.553.528.000 0,0420 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2018 2021

Observations 32

Mean       5.81e-17

Median   0.000809

Maximum  0.078721

Minimum -0.082912

Std. Dev.   0.042898

Skewness  -0.144858

Kurtosis   2.269306

Jarque-Bera  0.823798

Probability  0.662391 

X1 X2 X3 X4

X1  1.000000 -0.159645  0.172168  0.230060

X2 -0.159645  1.000000 -0.712481  0.125382

X3  0.172168 -0.712481  1.000000 -0.207509

X4  0.230060  0.125382 -0.207509  1.000000

Sample: 1 32

GETR X1 X2 X3 X4

 Mean  0.255126  0.395544  0.281250  0.573197  0.063312

 Maximum  0.419166  0.559511  1.000000  0.840569  0.252420

 Minimum  0.169095  0.140557  0.000000  0.213987  0.000157

 Std. Dev.  0.055804  0.125053  0.456803  0.175825  0.084107

 Observations  32  32  32  32  32

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uji Multikolinieritas 

 

 

  



 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 2.951112     Prob. F(4,27) 0.0582

Obs*R-squared 9.734511     Prob. Chi-Square(4) 0.0551

Scaled explained SS 7.094170     Prob. Chi-Square(4) 0.1310

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Sample: 1 32

Included observations: 32

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.072840 0.023807 3.059641 0.0050

X1 0.043438 0.032618 1.331732 0.1941

X2 -0.012150 0.012056 -1.007795 0.3225

X3 -0.074568 0.032020 -1.328771 0.1576

X4 -0.140382 0.048792 -1.877126 0.0777

R-squared 0.304203     Mean dependent var 0.034975

Adjusted R-squared 0.201122     S.D. dependent var 0.024033

S.E. of regression 0.021481     Akaike info criterion -4.700719

Sum squared resid 0.012458     Schwarz criterion -4.471698

Log likelihood 80.21150     Hannan-Quinn criter. -4.624805

F-statistic 2.951112     Durbin-Watson stat 2.041025

Prob(F-statistic) 0.038164

3. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

  



 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 1.814086     Prob. F(2,25) 0.1838

Obs*R-squared 4.055499     Prob. Chi-Square(2) 0.1316

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Sample: 1 32

Included observations: 32

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.002388 0.051009 0.046820 0.9630

X1 -0.059808 0.082088 -0.728576 0.4730

X2 0.013260 0.026084 0.508359 0.6157

X3 0.027286 0.068070 0.400851 0.6919

X4 0.050918 0.106195 0.479475 0.6358

RESID(-1) 0.363749 0.207932 1.749365 0.0925

RESID(-2) 0.155730 0.254817 0.611143 0.5466

R-squared 0.126734     Mean dependent var 6.07E-17

Adjusted R-squared -0.082849     S.D. dependent var 0.042898

S.E. of regression 0.044640     Akaike info criterion -3.189726

Sum squared resid 0.049819     Schwarz criterion -2.869096

Log likelihood 58.03561     Hannan-Quinn criter. -3.083446

F-statistic 0.604695     Durbin-Watson stat 2.108480

Prob(F-statistic) 0.724031

4. Uji Autokorelasi 

 

 

   



 

 

Dependent Variable: GETR

Method: Panel Least Squares

Sample: 2018 2021

Periods included: 4

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 32

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.340980 0.050944 6.693238 0.0000

X1 0.128759 0.069799 1.844719 0.0761

X2 -0.004704 0.025798 -0.182327 0.8567

X3 -0.214096 0.068520 -3.124564 0.0042

X4 -0.201244 0.104410 -1.927439 0.0645

R-squared 0.409039     Mean dependent var 0.255126

Adjusted R-squared 0.321490     S.D. dependent var 0.055804

S.E. of regression 0.045966     Akaike info criterion -3.179210

Sum squared resid 0.057049     Schwarz criterion -2.950189

Log likelihood 55.86736     Hannan-Quinn criter. -3.103296

F-statistic 4.672080     Durbin-Watson stat 0.847473

Prob(F-statistic) 0.005376

Dependent Variable: GETR

Method: Panel Least Squares

Sample: 2018 2021

Periods included: 4

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 32

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.267614 0.109426 2.445615 0.0238

X1 0.304061 0.094515 3.217051 0.0043

X2 -0.012970 0.036467 -0.355658 0.7258

X3 -0.308598 0.138491 -2.228285 0.0375

X4 0.754651 0.472650 1.596640 0.1260

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.793940     Mean dependent var 0.255126

Adjusted R-squared 0.680607     S.D. dependent var 0.055804

S.E. of regression 0.031537     Akaike info criterion -3.795292

Sum squared resid 0.019892     Schwarz criterion -3.245641

Log likelihood 72.72468     Hannan-Quinn criter. -3.613098

F-statistic 7.005373     Durbin-Watson stat 2.010945

Prob(F-statistic) 0.000096

HASIL MODEL REGRESI DATA PANEL 

1. Model Common 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Model Fixed 

 

 

  



 

 

Dependent Variable: GETR

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Sample: 2018 2021

Periods included: 4

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 32

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.338393 0.070159 4.823206 0.0000

X1 0.221004 0.075912 2.911320 0.0071

X2 -0.017375 0.029669 -0.585648 0.5630

X3 -0.276282 0.088236 -3.131164 0.0042

X4 -0.117406 0.188819 -0.621792 0.5393

Effects Specification

S.D.  Rho  

Cross-section random 0.044755 0.6682

Idiosyncratic random 0.031537 0.3318

Weighted Statistics

R-squared 0.428156     Mean dependent var 0.084780

Adjusted R-squared 0.343438     S.D. dependent var 0.039991

S.E. of regression 0.032404     Sum squared resid 0.028351

F-statistic 5.053912     Durbin-Watson stat 1.413352

Prob(F-statistic) 0.003585

Unweighted Statistics

R-squared 0.318244     Mean dependent var 0.255126

Sum squared resid 0.065814     Durbin-Watson stat 0.608832

3. Model Random 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 5.336873 (7,20) 0.0015

Cross-section Chi-square 33.714624 7 0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: GETR

Method: Panel Least Squares

Sample: 2018 2021

Periods included: 4

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 32

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.340980 0.050944 6.693238 0.0000

X1 0.128759 0.069799 1.844719 0.0761

X2 -0.004704 0.025798 -0.182327 0.8567

X3 -0.214096 0.068520 -3.124564 0.0042

X4 -0.201244 0.104410 -1.927439 0.0645

R-squared 0.409039     Mean dependent var 0.255126

Adjusted R-squared 0.321490     S.D. dependent var 0.055804

S.E. of regression 0.045966     Akaike info criterion -3.179210

Sum squared resid 0.057049     Schwarz criterion -2.950189

Log likelihood 55.86736     Hannan-Quinn criter. -3.103296

F-statistic 4.672080     Durbin-Watson stat 0.847473

Prob(F-statistic) 0.005376

HASIL UJI PEMILIHAN MODEL DATA PANEL 

 

1. Uji Chow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

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

Cross-section random 5.504432 4 0.2393

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 

X1 0.304061 0.221004 0.003170 0.1402

X2 -0.012970 -0.017375 0.000450 0.8354

X3 -0.308598 -0.276282 0.011394 0.7621

X4 0.754651 -0.117406 0.187745 0.0442

2. Uji Hausman Test 

 

 

 


