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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1  Hasil Statistik Deskriptif 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Objek 

penelitian yang digunakan berupa laporan keuangan dan tahunan perusahaan dari 

periode 2012 sampai dengan 2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia berjumlah 540 

perusahaan dan perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak 172 perusahaan. 

Hasil data yang dapat digunakan dari pemilihan sampel disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.1 

Ringkasan Proses Pemilihan Sampel dan Data Penelitian 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di BEI 

Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria 

Jumlah perusahaan yang digunakan dalam penelitian 

540  perusahaan) 

(368 perusahaan) 

172 perusahaan 

Jumlah data penelitian 860 data 

Jumlah data outlier  99 data 

Data observasi 761 data 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa total dari data 

penelitian sebanyak 860 data, dengan data perusahaan yang outlier sebanyak 99 

data, sehingga jumlah sampel akhir yang akan digunakan dalam melakukan 

pengujian adalah 761 data.  

Penelitian ini menggunakan variabel penghindaran pajak sebagai variabel 

dependen dan variabel independen yakni kompensasi manajemen serta variabel 
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kontrol yaitu ukuran perusahaan, leverage, return on asset, dan pertumbuhan 

perusahaan. Deskriptif data penelitian melalui program SPSS disajikan dalam 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistika Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Rata-rata 

 

Standar Deviasi 

 ETR 761 -0,215222 0,547444 0,216451 0,122615 

Kompensasi 

manajemen 
761 13,975921 32,120913 23,192932 1,616320 

Leverage 761 0,000000 5,933190 0,541518 0,344509 

Ukuran 

Perusahaan 
761 23,545906 34,576752 29,047934 1,927778 

ROA 761 -1,279100 0,610083 0,051986 0,114791 

Pertumbuhan 

perusahaan 
761 -99,999991 4647427,444500 6177,483335 168473,714127 

(dalam jutaan)      

Valid N 

(listwise) 
761     

Sumber: Data sekunder diolah, 2018. 

Hasil uji statistik deskriptif berskala rasio dari Tabel 4.2 menunjukkan 

bahwa rata-rata penghindaran pajak (Tax Avoidance) pada perusahaan yang go 

public di Indonesia adalah sebesar 0,216451 atau setara dengan 21%. ETR 

menunjukkan penghindaran pajak Semakin tinggi nilai ETR maka semakin besar 

perusahaan melakukan penghindaran pajak. Nilai ETR yang di lihat dari nilai 

perbandingan penuh 100% maka rata-rata perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang melakukan penghindaran pajak 21% masih tergolong sedikit.  

Nilai simpangan baku untuk penghindaran pajak adalah sebesar 

0,122615. Hal ini mengindikasikan bahwa didalam nilai rata-rata penghindaran 

pajak sebesar 0,216451 terdapat kemungkinan kesalahan sebesar 0,122615. 

Semakin kecil standar deviasi suatu variabel menunjukkan semakin kecil pula 

kemungkinan terdapat data yang menyimpang dari nilai rata-rata. 
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Jumlah kompensasi manajemen dalam tabel 4.2 menunjukkan angka nilai 

minimum sebanyak 13,975921320 dan nilai maximum sebanyak 32,120913490 

Setiap perusahaan memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan masing-

masing perusahaan. Perusahaan yang membagi remunerasi terendah adalah 

Smartfren Telecom Tbk pada tahun 2015 dan ini dapat diasumsikan perusahaan 

sedang mengalami krisis ataupun reskontruksi. Terdapat juga perusahaan yang 

memberi kompensasi tinggi yaitu Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk pada tahun 2012 

dan ini dapat disebabkan karena jumlah anggota dewan perusahaan tersebut 

banyak. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Dummy 

Variabel Penelitian Kategori Frekuensi Persen 

Kepemilikan Keluarga 1= Perusahaan 

Keluarga 

0= Bukan 

perusahaan 

Keluarga 

196 

 

565 

25,8 

 

74,2 

Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Hasil uji statistik deskriptif berskala nominal pada Table 4.3 variabel 

kepemilikan keluarga menunjukkan bahwa data perusahaan yang merupakan 

perusahaan keluarga sebesar 196 data atau setara 25,8%. Sedangkan, data bukan 

perusahaan keluarga terdapat 565 data yaitu setara dengan 74,2%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa, data penelitian ini lebih banyak menggunakan sample 

perusahaan yang struktur kepemilikannya bukan perusahaan keluarga 

Leverage merupakan indikator ukuran nilai tingkatan utang yang 

digunakan perusahaan dalam melakukan aktifitas operasional. Leverage memiliki 

nilai rata-rata sebesar 0,541518. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai 

Leverage, semakin tinggi beban bunga yang dibayar perusahaan yang dapat 
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mempengaruhi laba sebelum pajak perusahaan maka pajak perusahaan menjadi 

berkurang.  

Nilai rata-rata dari ukuran perusahaan sebesar 29,047934 dengan kisaran 

23,545906 sampai 34,576752. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan, maka risiko pengelolaan beban pajak menjadi perhatian bagi 

perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran 

besar dapat memiliki tenaga ahli yang mampu dalam mengelola pajak. 

Return on Asset (ROA) merupakan indikator ukuran nilai tingkatan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. 

Return on Asset memiliki nilai rata-rata sebesar 0,051986. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi nilai Return on Asset, maka semakin besar juga laba yang 

diperoleh perusahaan. 

Pertumbuhan perusahaan merupakan indikator ukuran nilai tingkatan 

utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan aktifitas operional. 

Pertumbuhan perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 6177,483335. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pertumbuhan perusahaan, semakin 

tinggi kurang dalam menekankan pada penghindaran pajak. 

4.2 Hasil Uji Outlier    

Hasil pengujian outlier dengan menggunakan SPSS versi 21, 

menunjukkan adanya 99 data observasi yang memiliki nilai diluar kewajaran. 

Data outlier merupakan data yang memiliki nilai SDR di luar batasan uji outlier, 

yaitu lebih kecil dari -1,960 dan lebih besar dari 1,960. Data tersebut dikeluarkan 

dari pengujian ini dan tidak dapat digunakan pada pengolahan data selanjutnya. 

Data-data outlier tersebut dapat dilihat pada lembar lampiran pada penelitian ini.  
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4.3 Hasil Uji Regresi Panel 

Dalam uji regresi panel ini, untuk memilih model yang terbaik antara 

Pooled Least Sqaures, Fixed Effect Model dan Random Effect Model, maka 

digunakan Uji Chow dan Uji Hausman, sehingga model yang dihasilkan 

merupakan model yang paling sesuai. Hasil pengujian masing-masing uji regresi 

panel disajikan sebagai berikut: 

 

4.3.1 Hasil Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk memilih metode antara pooled least square 

dan fixed effect model. Hasil uji ini dapat dilihat dari nilai probabilitas, yaitu  pada 

Cross-Section Chi-Square. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka 

menggunakan model regresi panel dengan fixed effect model tetapi apabila nilai 

probabilitas lebih dari 0,05 maka akan digunakan model teknik regresi data panel 

dengan pooled least square. Hasil uji yang diukur dengan ETR adalah 0,0000. 

Dengan demikian, model yang digunakan adalah fixed effect model, sehingga 

harus dilakukan pengujian yang lebih lanjut, yaitu dengan melakukan uji 

Hausman. Hasil pengujian Chow untuk ETR dapat dilihat pada Tabel 4.4 

 

 

 

 

 

 

Amanta Anugrah Ilahi, Analisis Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan 
(Efek Moderasi Kepemilikan Keluarga) , 2018 
UIB Respository©2018



38 
 

 
                                                                      Universitas Internasional Batam 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

Effect Test Statstic d.f. Prob 

Cross-section F 3.785008 (169,585) 0.0000 

Cross-section Chi-square 562.235785 169 0.0000 

Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

4.3.2 Hasil Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk memilih metode antara fixed effect model 

dan random effect model. Hasil uji Hausman dapat dilihat dari nilai probabilitas 

pada cross-section random. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka 

menggunakan model regresi panel dengan fixed effect tetapi apabila nilai 

probabilitas lebih dari 0,05 maka akan digunakan model teknik regresi data panel 

dengan random effect.  

Hasil pengujian ETR menunjukkan nilai probabilitas dari data yang diuji 

sebesar 0.0057, hasil pengujian ini berada di dibawah 0,05, sehingga model yang 

digunakan adalah fixed effect model. Hasil pengujian Hausman untuk ETR dapat 

dilihat pada Tabel 4.5 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman untuk ETR 

Test summary Chi-sq. statistic  Chi-Sq. d.f. Prob 

Cross-section Random 18.241133 6 0.0057 

 

Sumber: Data sekunder diolah (2018). 
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4.4  Hasil Uji Hipotesis 

4.4.1 Hasil Uji F 

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan. Berdasarkan hasil regresi 

Tabel 4.6, nilai signifikan untuk variabel nilai perusahaan yang diukur dengan 

ETR adalah 0,0000, yang menunjukkan hasil yang lebih kecil dari 0,05, sehingga 

menyatakan bahwa variabel kompensasi manajemen, kepemilikan keluarga, 

leverage, ukuran perusahaan, return on asset, pertumbuhan perusahaan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, 

model regresi pada penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi variabel 

nilai perusahaan yang diukur dengan ETR. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji F untuk ETR 

Variabel  Dependen F Sig. Kesimpulan 

Nilai Perusahaan 3.984995 0.0000 Model dapat digunakan 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

 

4.4.2 Hasil Uji t 

Hasil uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t dalam random effect 

model dengan pengukuran ETR dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji t untuk ETR 

Variabel Koefisien Prob. Kesimpulan Hipotesis 

 

(Constant)  0.033125 0.6525   

Kompensasi Manajemen 0.009447 0.0073 Signifikan (+) Tidak Terbukti 

(moderasi) Kepemilikan 

Keluarga * kompenasi 

manajemen 

-0.001264 0.0044 Signifikan (-) Terbukti 

Leverage 0.021838 0.1524 Tidak 

Signifikan (+) 

Tidak Terbukti 

Ukuran Perusahaan -0.001682 0.5821 Tidak 

Signifikan (+) 

Tidak Terbukti 

Return on Assets 0.169007 0.0001 Signifikan (+) Terbukti 

Pertumbuhan perusahaan -7.00E-09 0.7875 Tidak 

Signifikan (-) 

Tidak Terbukti 

 

Sumber: Data sekunder diolah (2018) 

 

Hasil uji t pada Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi 

manajemen, moderasi kepemilikan keluarga, return on assets, pertumbuhan 

perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

Variabel pertumbuhan perusahaan, leverage, ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan karena nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih 

besar dari 0,05. 

   Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4.7, maka dapat disajikan persamaan 

regresi panel untuk penelitian ini sebagai berikut: 

PP =   0.033125 + 0.009447KOM - 0.001264FMKOM + 0.021838LEV - 

0.001682SIZE + 0.169007ROA - 7.00E-09GROWTH  + e 
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Dimana: 

NP  = Penghindaran Pajak 

KOM  = Kompensasi Manajemen 

FMKOM     = Moderasi kepemilikan keluarga pada kompensasi manajemen 

terhadap penghindaran pajak 

LEV  = Leverage 

SIZE  = Ukuran Perusahaan 

ROA  = Return on Assets 

GROWTH = Pertumbuhan Perusahaan 

 

4.4.2.1  Hasil Uji Hipotesis 1 

Hasil dari Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai kompensasi 

manajemen terhadap penghindaran pajak sebesar 0.0073 dan nilai koefisien 

sebesar 0.009447. Nilai probabilitas yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa 

jumlah kompensasi manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap 

penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan Rego dan Wilson (2009), Chalmer et al., (2006) menyatakan bahwa 

tingkat kompensasi manajemen yang optimal dapat dapat dijadikan sebagai 

peningkat kualitas kinerja dan menselaraskan hubungan antara manajemen dan 

pemilik dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Akan tetapi bertentangan 

dengan Ozkan (2011), Croci et al. (2012) Zulma (2016) bahwa kompensasi 

manajemen berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.  
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4.4.2.2  Hasil Uji Hipotesis 2 

Hasil uji pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa moderasi kepemilikan 

keluarga dengan variable independen kompensasi manajemen memiliki nilai 

koefisien regresi sebesar -0.001264 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 

0.0044 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel moderasi kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan negatif 

pada kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak artinya apabila 

perusahaan merupakan kepemilikan keluarga dapa memperlemah pengaruh positif 

pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini 

konsisten dengan penelitian Zulma (2016). Namun, tidak konsisten dengan 

penelitian Baderther et al., 2013 dan Chen et al. (2010) yang menemukan bahwa 

perusahaan keluarga cenderung tidak melakukan penghindaran pajak 

 

4.4.3  Hasil Uji Goodness of Fit Model 

Pada penelitian yang jumlah variabel independen lebih dari satu, akan 

lebih baik jika menggunakan Adjusted R Square. Hasil uji koefisien determinasi 

(adjusted R
2
) untuk model regresi panel yang menggunakan variabel independen 

jumlah dewan komisaris, komisaris independen, jumlah dewan direksi, direktur 

independen, director’s ethnic, director’s graduate origin, kualifikasi, remunerasi, 

human capital efficiency, capital employee efficiency, structural capital efficiency, 

value added intellectual capital terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan ETR yang dapat dilihat pada Tabel berikut. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Goodness of Fit Model 

Variabel Dependen R square 

 

Adjusted R square 

Nilai perusahaan 0.543815 

 

         0.407349 

Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Hasil uji adjusted R Square untuk ETR sebesar 0.407349 atau 40,73% 

artinya bahwa kompensasi manajemen, kepemilikan keluarga, leverage, ukuran 

perusahaan, return on asset, pertumbuhan perusahaan dapat menjelaskan variabel 

nilai perusahaan sebesar 40,73%  sedangkan 54,38% yang dijelaskan oleh faktor 

lain atau variabel independen lain yang tidak terdapat di dalam model ini. 
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