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Abstract 

This study investigates the effect of business strategy on corporate tax avoidance in 

Indonesian context and develops a comprehensive measure of tax avoidance based on 

existing tax avoidance measurements. Using ordinary least square analyses, we find that 

business strategy has a significant effect on corporate tax avoidance, we also find that firms 

which pursue prospector-type strategy avoid more tax than firms which pursue analyzer and 

defender-type strategy. Our new composite measure of tax avoidance is proved can measure 

tax avoidance comprehensively and better than other single measure. This research 

contributes on two ways, first, adds literature of management accounting and tax avoidance, 

which is research in these fields are still rare. Second, it provides empirical evidence of the 

effect of business strategy on tax avoidance particularly in Indonesian context.    
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1. Pendahuluan 

Sejak 1983, Ditjen Pajak secara berkelanjutan melakukan reformasi pajak dengan 

tujuan utama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka memenuhi target 

penerimaan pajak. Namun di sisi lain, wajib pajak umumnya memandang bahwa kewajiban 

membayar pajak merupakan suatu biaya (beban) karena secara finansial, pajak merupakan 

pemindahan sumber daya dari sektor bisnis kepada sektor publik/pemerintah yang 

mengakibatkan berkurangnya daya beli/belanja (Santoso dan Rahayu, 2013:1), untuk itu 

wajib pajak berupaya untuk mengurangi beban pajak dengan melakukan manajemen pajak 

atau mengarahkan segala proses bisnis atau keputusan bisnis yang menguntungkan secara 

pajak (tax favored). Pada perusahaan publik, pemegang saham selalu menghendaki agar 

manajer mengambil keputusan bisnis yang sejalan dengan kepentingan pemegang saham, 

demikian pula untuk keputusan manajer terkait pajak, pemegang saham menghendaki 

keputusan tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan setelah 

pajak.   

Strategi bisnis merupakan salah satu keputusan yang dibuat oleh manajer sebelum 

proses bisnis perusahaan berlangsung. Strategi bisnis perusahaan mempengaruhi seluruh 

aktivitas perusahaan, karena semua aktivitas proses bisnis, kegiatan operasional dan transaksi 

yang dilakukan serta segala keputusan bisnis dibuat oleh manajer harus sejalan dengan 

strategi bisnis. Scholes dan Wolfson (1992:127) menjabarkan bahwa setiap pilihan transaksi 

dan keputusan bisnis menimbulkan biaya transaksi yang berbeda demikian pula dengan biaya 

pajak. Dengan demikian pajak melekat dalam setiap aktivitas bisnis dan setiap keputusan 

bisnis yang dibuat oleh manajer memiliki konsekuensi pada pajak.  

Penelitian yang ada mengenai strategi bisnis umumnya mengenai bagaimana 

kesesuaian strategi tersebut dengan berbagai faktor kontekstualnya seperti lingkungan, sistem 

akuntansi manajemen, dan dihubungkan dengan kinerja, tidak memperhatikan konsekuensi 
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pajak atas strategi bisnis yang diterapkan. Beberapa penelitian terdahulu banyak yang telah 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu yang berasal dari 

karakteristik perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997; Rego, 2003; Phillips, 2003; Dyreng  et 

al., 2008; Armstrong et al., 2012; dll), dan dari karakteristik eksekutif secara individu 

(Dyreng et al., 2010). Sepanjang sepengetahuan peneliti, hanya ada satu penelitian yang 

mengkaitkan strategi bisnis perusahaan dengan penghindaran pajak (untuk konteks pajak di 

Amerika), yaitu penelitian Higgins, et al. (2011; 2012). Sedangkan di Indonesia belum ada 

penelitian mengenai pengaruh strategi bisnis perusahaan terhadap tingkat penghindaran 

pajak. 

Konteks perpajakan di Indonesia berbeda dengan di Amerika. Di Indonesia, hanya 

terdapat dua upaya yang dapat ditempuh wajib pajak untuk mempengaruhi jumlah pajak yang 

harus dibayar, yaitu secara legal (melalui perencanaan pajak efektif, sering disebut sebagai 

penghindaran pajak/tax avoidance) dan secara tidak legal (melalui pengelakan pajak/tax 

evasion) (Santoso dan Rahayu, 2013). Di negara lain, khususnya di Amerika Serikat telah ada 

pengaturan skema penghindaran pajak yang meliputi penghindaran pajak yang diperkenankan 

(acceptable tax avoidance)  dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable 

tax avoidance). Unacceptable tax avoidance dapat dikategorikan pula sebagai perencanaan 

pajak yang agresif (Dyreng et al., 2008; Frank et al., 2009). Di Indonesia belum ada Undang-

Undang yang mengatur definisi yang jelas mengenai acceptable tax avoidance & 

unacceptable tax avoidance, sehingga pada praktiknya sering terjadi penafsiran yang berbeda 

antara wajib pajak dan aparat pajak (Darussalam dan Septriadi, 2009). 

Pajak penghasilan badan di Amerika Serikat dikenakan dua kali yaitu di tingkat 

Federal dan di tingkat negara bagian (pemerintah lokal). Untuk tujuan pajak federal, entitas 

yang diperlakukan sebagai perusahaan/badan dan didirikan/dijalankan berdasarkan hukum 

negara bagian (state) manapun digolongkan menjadi perusahaan domestik. Untuk tujuan 
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pajak negara bagian (state), entitas diselenggarakan di negara bagian tersebut diperlakukan 

sebagai perusahaan domestik, dan entitas yang diselenggarakan di luar negara bagian tersebut 

diperlakukan sebagai perusahaan asing (www.irs.gov). Tarif pajak penghasilan badan 

Amerika Serikat berlaku tarif progresif, yaitu berkisar antara 15% - 35% dikenakan berbeda 

untuk  lapisan penghasilan tertentu (www.taxpolicycenter.org), dan tarif ini  berbeda untuk 

tiap-tiap negara bagian. Beberapa negara bagian menerapkan tarif pajak bertingkat sesuai 

lapisan penghasilan, beberapa negara bagian lain menerapkan tarif pajak penghasilan badan 

tunggal. Pajak penghasilan badan yang telah dibayar pada negara bagian dan pemerintah 

lokal dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak federal. Oleh karena tarif 

pajak penghasilan badan yang berbeda antar negara bagian maka kesempatan untuk 

melakukan perencanaan pajak bagi perusahaan terbuka lebar, misalnya membuka operasi di 

negara bagian yang tarif pajaknya kecil, menerapkan strategi transfer pricing, dll. Di 

Amerika pembayaran angsuran pajak yang diperkirakan terhutang untuk satu tahun pajak 

dilakukan  pada bulan ke 4, 6, 9, dan 12 (www.irs.gov).  

Tidak seperti di Amerika, pajak penghasilan badan di Indonesia hanya dikenai satu 

kali dan merupakan pajak pusat. Aturan pajak di Indonesia membedakan kewajiban pajak 

perusahaan domestik dan perusahaan asing sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib 

Pajak Luar Negeri. Tidak seperti di Amerika, seluruh wilayah Indonesia berlaku tarif yang 

sama, tarif pajak penghasilan badan di Indonesia sejak tahun 2009 sudah menggunakan tarif 

tunggal (UU No.36 tahun 2008). Pajak penghasilan badan di Indonesia terhutang untuk satu 

tahun pajak dan dapat diangsur setiap masa pajak (tiap satu bulan takwim/kalender). 

Peraturan pajak di Indonesia sangat kompleks, meskipun demikian masih terdapat celah 

(loopholes) bagi wajib pajak untuk dimanfaatkan sebagai pengurang pajak. 

Berbagai penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak menggunakan 

pengukuran tunggal atau beberapa pengukuran yang digunakan secara terpisah, yaitu 

http://www.taxpolicycenter.org/
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Effective Tax Rate (ETR), Book Tax Difference (BTD), abnormal BTD, serta abnormal 

permanent difference (Huseynov dan Klamm, 2012; Dyreng et al., 2010; Hanlon dan 

Slemrod, 2009; Frank et al., 2009; Dyreng et al., 2008; Phillips, 2003; Rego, 2003; Gupta 

dan Newberry, 1997). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengembangkan 

ukuran yang lebih komprehensif yaitu menggunakan metrik komposit penghindaran pajak 

yang terdiri dari 3 ukuran penghindaran pajak yang telah ada dan banyak dipakai oleh banyak 

para peneliti sebelumnya, yaitu Book Tax Difference (BTD), abnormal BTD, serta abnormal 

permanent difference . Jenis ukuran komposit yaitu skor dari beberapa ukuran tunggal pernah 

dikembangkan oleh beberapa peneliti lain yaitu komposit ukuran kualitas laba (Bushman et 

al., 2004); efektivitas dewan komisaris dan komite audit (Hermawan, 2009); dan kualitas 

audit (Herusetya, 2012). Hasilnya, ukuran komposit  tersebut menghasilkan pengukuran yang 

lebih valid dan komprehensif, mampu menjelaskan dengan lebih baik variabel yang diukur 

serta hasil penelitian yang robust setelah melalui berbagai pengujian sensitifitas (Bushman et 

al., 2004; Herusetya, 2012; Hermawan, 2009).  Dari adanya bukti keutamaan menggunakan 

ukuran komposit tersebut, maka peneliti mengembangkan ukuran komposit penghindaran 

pajak.  

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh pilihan strategi bisnis terhadap 

penghindaran pajak pada konteks di Indonesia. Tujuan lain adalah untuk mengembangkan 

ukuran baru yang lebih komprehensif dalam mengukur level penghindaran pajak perusahaan. 

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

2.1. Strategi Bisnis  

Ada dua macam strategi dalam teori strategi yaitu strategi perusahaan (corporate 

strategy) dan strategi bisnis (business strategy). Strategi bisnis  berhubungan dengan 

bagaimana bersaing pada pasar produk/jasa yang telah diputuskan untuk dimasuki (Simons, 
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2000: 17). Bourgeois III (1980) dan Langfield-Smith (1997) mendefinisikan strategi bisnis 

sebagai senjata kompetitif perusahaan yaitu strategi tiap unit dalam organisasi yang fokus 

pada bagaimana posisi mereka diantara para pesaing.  

Miles dan Snow (1978) membedakan strategi berdasarkan proses adaptasi organisasi 

terhadap perubahan lingkungannya, dan tiga tipologi strategi yang utama adalah: (a) 

Defender atau bertahan, memiliki karakteristik perilaku yaitu menutup sebagian dari total 

pasar dalam rangka menciptakan wilayah pasar yang stabil, perusahaan defender berusaha 

dengan agresif untuk mencegah pesaing masuk ke lahan mereka yakni dengan fokus pada 

harga yang kompetitif atau produk berkualitas tinggi. Selain itu, defender fokus pada pasar 

sempit namun kuat, produknya tidak mengikuti tren namun memiliki pasar yang kuat, 

teknologi yang stabil karena produknya tidak mengikuti tren sehingga dapat fokus pada biaya 

rendah, fokus dalam meminimalisasi tekanan risiko dan ketidakpastian, turn over karyawan 

rendah, fokus dalam menjaga stabilitas organisasi dan operasional serta tidak secara agresif 

mengejar kesempatan baru; (b) Prospector, berkebalikan dengan strategi defender, namun 

keduanya memiliki kesamaan dalam hal konsistensi mengatasi tiga permasalahan adaptif. 

Miles dan Snow (1978) menjelaskan bahwa lingkungan yang dihadapi prospector lebih 

dinamis dibandingkan dengan tipe organisasi lain dalam industri yang sama. Fokus utama 

prospector adalah bagaimana menemukan dan memanfaatkan secara maksimal produk, 

wilayah pasar serta kesempatan baru. Untuk itu prospector mengalokasikan, 

mengembangkan serta mempertahankan kapasitas mereka dalam jumlah besar kepada 

aktifitas mencari lingkungan, segmen dan wilayah pemasaran baru, menciptakan peluang 

serta produk baru. Prospector lebih menyukai adanya perubahan dan ketidakpastian 

dibandingkan dengan defender. Prospector memiliki fleksibilitas yang tinggi pada teknologi 

dan sistem administrasi organisasi menyesuaikan dengan produk/jasa baru yang mereka 

ciptakan; (c) Analyzer, merupakan strategi yang berada di tengah-tengah antara defender dan 
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prospector, merupakan strategi yang meminimalkan risiko dan memaksimalkan kesempatan 

untuk meraih laba. Analyzer mengkombinasikan kekuatan dari defender dan prospector 

menjadi satu sistem. Disamping fokus mencari lokasi baru dan menemukan produk untuk 

membidik konsumen baru dengan mengikuti atau menirukan keberhasilan prospector, 

analyzer juga fokus mempertahankan produk dan konsumen yang telah ada sejak lama yang 

merupakan sumber mayoritas pendapatan analyzer. Oleh karenanya analyzer menerapkan 

dualisme teknologi yaitu untuk memenuhi kebutuhan fleksibilitas dan stabilitas.  

2.2.  Penghindaran Pajak 

Penghindaran pajak merupakan perencanaan pajak yang efektif, yaitu 

meminimalkan/mengurangi beban pajak dengan melalui skema/transaksi yang memang telah 

jelas diatur dalam perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan 

perselisihan antara wajib pajak dengan otoritas pajak karena  memanfaatkan kelemahan-

kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara (Rego, 2003; Darussalam dan 

Septriadi, 2009; Dyreng et al., 2008; 2010; Hanlon dan Heitzman, 2010).  

Di Indonesia hanya dikenal dua langkah wajib pajak dalam mengurangi pajak yang 

terutang atau pajak yang harus dibayar, yaitu melalui penghindaran pajak (tax avoidance) dan 

pengelakan pajak (tax evasion) (Santoso dan Rahayu, 2013). Definisi tax evasion menurut 

Darussalam dan Septriadi (2009) adalah skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara 

melanggar ketentuan perpajakan (illegal) seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian 

penjualan atau memperkecil biaya dengan cara fiktif. Di banyak negara lain telah ada 

pengaturan skema penghindaran pajak yang meliputi penghindaran pajak yang diperkenankan 

(acceptable tax avoidance)  dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable 

tax avoidance). Unacceptable tax avoidance dapat dikategorikan pula sebagai perencanaan 

pajak yang agresif (Dyreng et al., 2008; Frank et al., 2009). Di Indonesia belum ada Undang-

Undang yang mengatur definisi yang jelas mengenai acceptable tax avoidance & 
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unacceptable tax avoidance, sehingga pada praktiknya sering terjadi penafsiran yang berbeda 

antara wajib pajak dan aparat pajak (Darussalam dan Septriadi, 2009). 

2.3. Hipotesis 

Bukti empiris menunjukkan bahwa aktivitas penghindaran pajak prospector lebih 

tinggi dibandingkan dengan defender (Higgins et al., 2011 dan 2012). Dyreng et al. (2008) 

membuktikan bahwa perusahaan farmasi melakukan aktivitas penghindaran pajak dalam 

kurun waktu yang lama dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Perusahaan farmasi ini 

memiliki karakteristik prospector antara lain fokus pada aktivitas invovasi dan aktivitas R&D 

yang tinggi, memiliki modal intelektual (intellectual capital) tinggi, biaya royalti  tinggi serta 

domain pasar yang luas (memiliki operasi di luar negeri). Demikian pula Chasbiandani 

(2012), menemukan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif 

(ETR) dalam jangka waktu yang panjang, sehingga secara tidak langsung menunjukkan 

bahwa level penghindaran pajak defender lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain 

(salah satu karakteristik defender adalah capital intensity yang lebih tinggi).   

Sebelum menerapkan penghindaran pajak, perusahaan perlu mempertimbangkan 

biaya dan manfaat dari penghindaran pajak. Analisis biaya dan manfaat tersebut dibuat dari 

tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan penghindaran pajak. Penghindaran pajak 

memberikan manfaat secara finansial-mikro berupa meminimalkan beban/biaya pajak, dan 

manfaat secara organisasional-makro berupa memaksimalkan laba setelah pajak (Santoso dan 

Rahayu, 2013: 34). Sesuai dengan karakteristiknya yang fokus pada biaya rendah, aktivitas 

penghindaran pajak sangat bermanfaat bagi defender karena dapat meminimalkan 

beban/biaya pajak. Namun aktivitas penghindaran pajak memerlukan perencanaan yang 

membutuhkan sumber daya serta biaya yang besar, dan aktivitas penghindaran pajak yang 

agresif dapat berpotensi menimbulkan denda dan bunga pajak, ketidakpastian (risiko) yang 
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tinggi. Defender lebih mempertimbangkan biaya atas penghindaran pajak dibandingkan 

dengan manfaat penghindaran pajak yang berupa penghematan pajak (Higgins et al., 2011). 

Biaya penghindaran pajak akan membuat biaya defender lebih tinggi, hal ini dapat 

mengganggu keunggulan bersaing defender.   

Bagi prospector, manfaat penghindaran pajak berupa pengurangan biaya/beban pajak 

dan dapat memperoleh laba setelah pajak yang maksimal dirasakan sangat menguntungkan, 

mengingat umumnya prospector memiliki pendapatan yang tinggi karena market share yang 

luas dan produk/jasanya yang unik, baru, memenuhi harapan konsumen, serta belum 

ada/sedikit pesaing. Sumber daya yang besar dan biaya untuk menerapkan aktivitas 

penghindaran pajak bukan merupakan masalah karena prospector memiliki kekuatan. 

Kekuatan yang dimiliki prospector tersebut membuat biaya yang timbul dari aktivitas 

penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup prospector. Namun, 

potensi denda dan rusaknya reputasi yang dapat timbul dari aktivitas penghindaran pajak 

yang tinggi dapat mengganggu citra prospector. Inovasi produk dan pasar baru prospector 

membutuhkan citra/reputasi baik agar dapat mendapatkan respon baik untuk produk/jasa baru 

atau mudah mendapatkan konsumen baru. Untuk meminimalisir potensi denda pajak tersebut 

prospector dapat menyewa konsultan pajak untuk membantu dalam perencanaan pajak dan 

pemenuhan kepatuhan pajak (tax compliance) (Phillips dan Dunbar, 2001 dalam Higgins et 

al., 2011).   

Dapat disimpulkan bahwa, defender lebih mempertimbangkan biaya yang tinggi dari 

aktivitas penghindaran pajak karena fokus utama defender adalah biaya rendah. Sedangkan 

prospector, lebih mengutamakan manfaat yang diperoleh dari aktivitas penghindaran pajak, 

yakni penurunan biaya/beban pajak dan memaksimalkan laba setelah pajak. Dengan 

demikian hipotesis 1a adalah:  

H1a: Penghindaran pajak prospector lebih tinggi dibandingkan dengan defender. 
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Scholes dan Wolfson (1992) menjabarkan bahwa untuk tujuan perencanaan pajak 

yang efektif, yaitu melakukan penghindaran pajak yang sejalan dengan aturan perpajakan, 

perusahaan dapat mengatur dan memilih keputusan/kegiatan bisnis yang memiliki beban 

pajak paling rendah. Berdasarkan hasil penelitian Higgins et al. (2011 dan 2012), terbukti 

bahwa aktivitas penghindaran pajak prospector lebih tinggi dibandingkan dengan analyzer. 

Prospector intensif dalam melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan hasil riset mereka. 

Perubahan-perubahan/fleksibilitas dalam segala bidang  yang dilakukan prospector 

membutuhkan sumber daya besar. Untuk mendukung pendanaan sumber daya perusahaan, 

menurut Scholes dan Wolfson (1992) ada beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh 

perusahaan dimana masing-masing pilihan tersebut dikenai aturan pajak yang berbeda. 

Prospector dapat mempertimbangkan apakah akan memilih sumber pendanaan yang tax 

favored atau yang lainnya. Selain itu, prospector memiliki karakteristik aktif memasuki pasar 

baru, konsumen baru, intensitas yang tinggi dalam memproduksi produk/jasa baru sesuai 

dengan perubahan selera konsumen (setelah melalui proses riset). Prospector juga memiliki 

fleksibilitas tinggi pada teknologi produksi dan distribusi (pemasaran), hal ini juga 

berpengaruh pada tingkat pajak yang dibayarkan. Fleksibilitas yang tinggi pada prospector 

menyebabkan inefisiensi serta risiko bisnis yang tinggi, dan prospector mampu beradaptasi 

dengan risiko yang tinggi, semua karakteristik prospector tersebut mendukung prospector 

melakukan penghindaran pajak yang tinggi.  

Analyzer memiliki intensitas yang lebih rendah dibandingkan dengan prospector 

dalam hal memasuki pasar baru, mengenalkan produk ke konsumen baru, memproduksi 

produk/jasa baru, karena menunggu bukti kesuksesan prospector terlebih dulu. Fleksibilitas 

analyzer tidak sebesar prospector, karena analyzer juga harus menjaga stabilitas organisasi 

seperti defender. Dengan demikian sumber daya riset serta fleksibilitas teknologi pada 

analyzer tidak sebesar prospector sehingga pengurang penghasilan kena pajak yang dimiliki 
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analyzer tidak sebesar prospector (Higgins et al., 2011 dan 2012). Di samping itu adanya 

fokus menjaga stabilitas perusahaan dan aktivitas penghindaran pajak yang tinggi dapat 

membahayakan stabilisasi perusahaan, membuat analyzer tidak intensif dalam melakukan 

penghindaran pajak. Oleh karenanya level aktivitas penghindaran pajak analyzer diduga tidak 

sebesar prospector dan hipotesis 1b adalah: 

H1b: Penghindaran pajak prospector lebih tinggi dibandingkan dengan analyzer. 

Bukti empiris menyebutkan bahwa aktivitas penghindaran pajak defender lebih tinggi 

dibandingkan dengan analyzer (Higgins et al., 2012). Defender fokus pada biaya rendah dan 

stabilisasi organisasi yang tinggi, berusaha menjaga wilayah produk/jasa yang sempit namun 

kuat. Defender fokus dalam meminimalkan biaya termasuk mencari skema transaksi yang 

menimbulkan biaya pajak terendah.  

Analyzer memiliki karakteristik kombinasi dari prospector dan defender. Dengan 

menerapkan dual technological core (teknologi yang stabil dan fleksibel) maka analyzer 

tidak dapat benar-benar efisien dalam segi biaya (Miles dan Snow, 1978). Analyzer kurang 

berkomitmen terhadap stabilisasi dan efisiensi biaya dibanding defender (Hambrick, 1983). 

Ditinjau dari sisi perilaku terhadap biaya, defender benar-benar fokus pada 

minimalisasi biaya dibandingkan dengan analyzer. Hal inilah yang membuat defender fokus 

untuk lebih menghindari beban pajak yang tinggi dibanding dengan analyzer (Higgins, 2011; 

2012), sehingga hipotesis 1c ini adalah: 

H1c: Penghindaran pajak defender lebih tinggi dibandingkan dengan analyzer 
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3. Metode Penelitian 

3.1. Data 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan publik yang memenuhi kriteria 

sebagai berikut: (1) perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2012; 

(2) perusahaan yang dalam penghitungan pajaknya menggunakan basis neto (penghasilan 

dikurangi biaya)
1
; (3) sektor keuangan dikecualikan dari obyek penelitian karena merupakan 

sektor yang teregulasi dan pelaporan keuangan yang berbeda (terdapat aturan khusus dari 

Bank Indonesia) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan industri lain; (4) memiliki data 

yang dibutuhkan secara lengkap dari tahun 2009 – 2012.  

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian  

3.2.1. Variabel dependen. 

Penghindaran pajak perusahaan (TAXAVOID) merupakan perencanaan pajak melalui 

cara legal yaitu memanfaatkan celah aturan pajak untuk meminimalkan biaya pajak 

perusahaan , diukur menggunakan (keterangan persamaan ada di lampiran 1):  

 1) Book-Tax Difference (BTD), merupakan perbedaan antara laba sebelum pajak yang 

dilaporkan pada laporan keuangan yang dipublikasi (laba akuntansi) dengan laba kena pajak 

(laba laba fiskal). Sesuai dengan Comprix et al. (2011) pengukuran BTD adalah: 

              
     

    
                (1) 

 

2) Abnormal PermDIFF, merupakan nilai residu dari komponen beda permanen pada 

persamaan berikut (Frank et al., 2009): 

                                                      

                                                                (2) 

                                                           
1
 Yaitu perusahaan di semua sektor selain sektor pertambangan, konstruksi, real eastate, dan properti (karena 

sektor tersebut dasar pengenaan pajaknya menggunakan prosentase tertentu dari penghasilan bruto).  
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 3) Abnormal BTD, yaitu nilai residu dari total book-tax differences pada persamaan berikut 

(Tang dan Firth, 2011): 

                                                             (3) 

 

4). Composite Measure of Tax Avoidance (CMTA), merupakan nilai komposit tiga ukuran 

penghindaran pajak diatas (BTD, abnormal permanen difference dan abnormal BTD). 

Masing-masing nilai ukuran penghindaran pajak untuk seluruh perusahaan dihitung 

percentile rank, kemudian nilai CMTA masing-masing perusahaan adalah rata-rata dari 

jumlah seluruh percentile rank. Makin tinggi nilai CMTA maka indikasinya penghindaran 

pajak makin tinggi. 

                                                                         
 

                                               (4) 

 

3.2.2. Variabel independen. 

Strategi bisnis perusahaan (STRA) merupakan strategi yang digunakan perusahaan 

agar mampu beradaptasi menghadapi lingkungan yang kompetitif. Penentuan strategi yang 

dipakai perusahaan sampel adalah menggunakan komposit ukuran strategi, terdiri dari enam 

ukuran yang telah dikembangkan oleh Ittner et al. (1997) dan Bentley, et al. (2011), yaitu:  

1) Ratio of Research and Development to Sales (RDS): ratio pengeluaran riset dan 

pengembangan (XRD) dibagi penjualan (SALE), untuk mengukur kecenderungan 

perusahaan untuk mengembangkan produk baru;  

2) Ratio of employee to sales (EMPS): ratio jumlah pegawai (EMP) dibagi dengan penjualan 

(SALE), untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan 

mendistribusikan barang secara efisien;  

3) Geometric mean of market value of assets (GMVA): Log of market value of assets (total 

debt + MVE), untuk  mengukur pertumbuhan historis atau kesempatan investasi;  
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4) Turnover karyawan (σ (EMP): standar deviasi dari total jumlah karyawan (EMP), 

mengukur stabilitas organisasi suatu perusahaan;  

5) Marketing to sales (SGAS): ratio biaya penjualan, adminstrasi, dan umum (SGA), 

terhadap total penjualan (SALE), mengukur fokus perusahaan dalam mengeksploitasi 

produk dan jasa baru; dan  

6) Capital intensity (CAP): intensitas modal dihitung dengan net PPE dibagi dengan total 

aset (PPE/TA), mengukur komitmen perusahaan atas efisiensi teknologi.   

Keenam nilai ratio tersebut dihitung rata-rata bergulir selama periode 5 tahun 

sebelumnya, kemudian diperingkat berdasarkan quintile, quintile tertinggi diberi nilai 5, 

quintile di posisi selanjutnya diberi nilai 4, dan seterusnya (kecuali untuk Capital Intensity 

(CAP), menggunakan urutan terbalik). Kemudian nilai tiap-tiap perusahaan untuk enam 

ukuran pertahun dijumlah, sehingga diperoleh nilai maksimum adalah 30 (tipe strategi 

prospector) dan nilai minimum adalah 6 (tipe strategi defender). Sesuai Bentley et al. (2011), 

perusahaan dapat dikategorikan sebagai defender apabila rata-rata peringkat perusahaan 

untuk 6 ukuran variabel berada pada quintile paling rendah (nilai 1 atau 2), atau memiliki 

total skor pada range minimum 6 sampai dengan 12. Sebaliknya, perusahaan dikategorikan 

sebagai prospector apabila rata-rata peringkat perusahaan untuk 6 ukuran variabel berada 

pada quintile paling tinggi (bernilai 5 atau 4). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki 

total skor pada range 24 sampai maksimum 30 merupakan perusahaan prospector. Apabila 

perusahaan memiliki total skor di luar range yang telah disebutkan di atas, maka akan 

dikategorikan sebagai analyzer, yaitu memiliki total skor pada range 13 – 23. 

3.2.3. Variabel kontrol 

Variabel kontrol yang digunakan adalah: (1) leverage (LEV), merupakan interest bearing 

debt baik jangka pendek maupun jangka panjang. Biaya bunga dari utang merupakan 

pengurang penghasilan bruto, sehingga perlu dikontrol untuk meyakinkan bahwa 
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penghematan pajak bukan berasal dari hutang yang tinggi. Diukur menggunakan total debt 

interest bearing dibagi dengan total aset; (2) bauran aset (PPE, IA & INVINT), merupakan 

keputusan alokasi komposisi aset, dimana dapat mempengaruhi tingkat pajak, yaitu aset tetap 

dan aset tak berwujud, serta tingkat persediaan, masing-masing diskalakan dengan total aset; 

(3) ukuran perusahaan (SIZE), untuk mengontrol adanya motivasi politis dalam penghindaran 

pajak (perusahaan tidak menghindari pajak dalam jumlah tinggi untuk menghindari sorotan 

publik atau aturan dari pemerintah/fiskus), diukur dengan logaritma natural dari total asset; 

(4) umur perusahaan (AGE), merupakan proksi kedewasaan (maturity) perusahaan, dengan 

mengukur lamanya perusahaan beroperasi dalam tahun untuk mengontrol perbedaan 

pengalaman perusahaan dalam menghindari pajak; (5) profitabilitas perusahaan (ROA), 

merupakan kinerja perusahaan yang dapat menyebabkan jumlah pajak berubah-ubah dari 

tahun ke tahun. Diukur dengan ratio antara laba sebelum pajak ditambah beban bunga setelah 

pajak dengan total aset.  

3.3. Model Penelitian 

Berikut merupakan model ordinary linear regression (OLS) untuk menguji hipotesis 

berdasarkan penelitian terdahulu (Higgins et al., 2012; Gupta dan Newberry, 1997; Rego, 

2003; Desai & Dharmapala, 2009; Frank et al., 2009) (keterangan variabel di lampiran 1): 

                                                              

                                                         (5) 

Untuk melihat adanya perbedaan yang signifikan antara ketiga parameter (c0, c1, dan c2), 

maka dilakukan uji Wald dan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Kriteria penerimaan 1a, 1b, 

dan 1c adalah sebagai berikut:  

H1a:    >  , yaitu prospector memiliki tingkat penghindaran pajak lebih besar dibanding 

defender. 
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H1b:   >  ,  yaitu prospector memiliki tingkat penghindaran pajak lebih besar dibanding 

analyzer. 

H1c:    >  , yaitu defender memiliki tingkat penghindaran pajak lebih besar dibanding 

analyzer. 

Ekspektasi untuk masing-masing variabel kontrol adalah sebagai berikut: 

                                         

 

4. Hasil Penelitian 

4.1. Deskripsi Sampel dan Variabel 

Jumlah seluruh perusahaan terdaftar pada BEI dari 2009-2012 yang penghitungan 

pajaknya berdasarkan basis neto dan di luar sektor keuangan adalah 1.176 tahun perusahaan 

(firm year). Sebanyak 368 tahun perusahaan tidak memiliki data lengkap untuk penghitungan 

variabel strategi, sehingga total sampel akhir penelitian ini adalah 808 tahun perusahaan.  

Rata-rata strategi yang dianut pada perusahaan di Indonesia adalah analyzer, yaitu 

sebanyak 404. Penganut strategi prospector sebanyak 203 tahun perusahaan Sisanya 

penganut strategi defender sebanyak 201 tahun perusahaan. Sebaran sampel perusahaan 

berdasarkan strategi bisnis ini didukung oleh hasil statistik deskriptif pada tabel 1 (lampiran 

2), dapat dilihat bahwa rata-rata serta standar deviasi kedua strategi (prospector dan 

defender) hampir sama. 

Aktivitas penghindaran pajak perusahaan sampel, diukur menggunakan tiga ukuran 

yang telah ada (BTD, Abn_BTD dan Abn_permdiff), rata-rata menunjukkan tingkat 

penghindaran pajak yang sama (tabel 1, lampiran 2). Jika diukur menggunakan CMTA, nilai 

rata-rata CMTA adalah 0,4994, hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan intensif melakukan 

aktivitas penghindaran pajak.  
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4.2. Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 

Hasil pengujian model penelitian dengan bantuan software SPSS versi 22 terdapat 

pada tabel 2 (lampiran 3). Seluruh asumsi klasik telah terpenuhi dan berdasarkan uji wald 

diperoleh hasil bahwa dekomposisi variabel strategi positif signifikan memiliki makna 

berbeda. Untuk variabel dependen menggunakan ukuran BTD, koefisien variabel 

DPROSPECT menunjukkan nilai positif yaitu 0.378 dan nilai probabilitas signifikansi 0.020 

(tingkat signifikansi 5%). Koefisien variabel DDEFEND menunjukkan nilai -0,462 dengan 

nilai probabilitas 0,003 (tingkat signifikansi 5%). Hasil ini mendukung hipotesis 1a dan 1b, 

bahwa perusahaan yang menganut strategi prospector memiliki tingkat penghindaran pajak 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan strategi defender dan analyzer (asumsi cateris 

paribus). Hasil ini juga mendukung hasil penelitian Higgins et al., (2011; 2012) dan sesuai 

dengan penjelasan Scholes dan Wolfson (1992) bahwa prospector memiliki lebih banyak 

aktivitas yang tax favorable, yaitu biaya yang timbul dari aktivitas prospector merupakan 

biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan. Namun hasil penelitian bertentangan arah 

dengan hipotesis 1c, data menunjukkan bahwa pada kondisi cateris paribus, perusahaan 

sampel yang menganut strategi defender memiliki intensitas aktivitas penghindaran pajak 

yang lebih rendah dibandingkan dengan analyzer. Perusahaan defender di Indonesia tidak 

menggunakan penghindaran pajak sebagai salah satu cara untuk mengurangi biaya karena 

aktivitas tersebut dapat menimbulkan biaya yang lebih besar. 

Untuk hasil pengujian model dengan variabel dependen menggunakan ukuran 

abnormal permanent difference (Abn_Permdiff) dapat dilihat pada tabel 2 (lampiran 3). Hasil 

menunjukkan bahwa data tidak mendukung hipotesis 1a dan 1b, koefisien variabel 

DPROSPECT bernilai positif yaitu 0.144 dan nilai probabilitas signifikansi 0.303. Hal 

tersebut berarti pada perusahaan sampel, level penghindaran pajak prospector tidak lebih 

besar dari defender dan analyzer (cateris paribus) jika penghindaran pajak diukur 
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menggunakan abnormal permanen difference. Tabel 2 menunjukkan hasil berbeda arah 

dengan hipotesis 1c, di mana nilai koefisien variabel DDEFEND adalah -0,281 dengan 

probabilitas 0,035 (tingkat signifikansi 5%), yang berarti pada kondisi cateris paribus 

perusahaan sampel yang menganut defender melakukan penghindaran pajak yang rendah, 

namun tidak terbukti melakukan aktivitas penghindaran pajak yang lebih tinggi dibanding 

dengan strategi analyzer.  

Pada tabel 2 (lampiran 3), yaitu tabel hasil uji regresi dengan Abn_BTD sebagai 

ukuran penghindaran pajak, menunjukkan koefisien DPROSPECT sebesar 0,361 (bertanda 

positif) dengan probabilitas 0,25 (signifikan di level 5%), sedangkan koefisien DDEFEND 

menunjukkan arah negatif sebesar 0,440 dengan  probabilitas 0,004 (signifikan di level 1%). 

Hasil ini menunjukkan bahwa data dapat mendukung hipotesis 1a dan 1b bahwa pada kondisi 

cateris paribus, perusahaan yang menganut strategi prospector terbukti melakukan aktivitas 

penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan defender dan analyzer. Perbedaan 

antara laba akuntansi dan laba menurut perhitungan fiskal yang bukan disebabkan karena 

perbedaan aturan antara akuntansi dan pajak (abnormal book-tax differences) dapat 

digunakan untuk mengetahui tingkat aktivitas penghindaran pajak atau upaya manajer dalam 

melakukan penghematan pajak, pada prospector terbukti bahwa upaya manajer tersebut lebih 

besar dibandingkan dengan dua strategi yang lain. Untuk hipotesis 1c tidak terbukti bahwa 

level penghindaran pajak defender lebih tinggi dibandingkan dengan analyzer.  

Untuk pengujian model dengan ukuran CMTA terdapat pada tabel 2 (lampiran 3), 

menunjukkan bahwa koefisien DPROSPECT sebesar 0,042 (bertanda positif) dengan 

probabilitas 0,046 (signifikan di level 5%), sedangkan koefisien DDEFEND menunjukkan 

arah negatif sebesar 0,050 dengan  probabilitas 0,012 (signifikan di level 5%). Hasil tersebut 

konsisten dengan ukuran BTD dan Abn_BTD sebagai proksi penghindaran pajak, 

mendukung hipotesis 1a dan 1b yaitu level penghindaran pajak prospector lebih tinggi 
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dibandingkan defender dan analyzer. Untuk hasil pengujian hipotesis 1c, data tidak 

mendukung bahwa level penghindaran pajak defender lebih tinggi dari analyzer. Hasil ini 

makin memperkuat bahwa perusahaan di Indonesia yang memilih untuk menjadi defender 

benar-benar fokus dalam meminimalkan segala risiko sehubungan dengan dampak buruk 

penghindaran pajak sehingga dapat menjaga stabilitas perusahaan. Dengan ukuran CMTA 

menghasilkan nilai R
2
 yang lebih tinggi (0,204) dan hasil seluruh variabel signifikan 

dibanding dengan tiga ukuran yang lain. 

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan Penelitian 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian dengan konteks di Amerika, yaitu 

menguji pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak. Adanya perbedaan aturan 

perpajakan serta peraturan mengenai penghindaran pajak, demikian pula perbedaan kondisi 

bisnis (yang melatarbelakangi penentuan strategi bisnis) di Amerika dan Indonesia, maka 

perlu dilakukan penelitian untuk menguji pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran 

pajak pada konteks di Indonesia.  

Di Indonesia, mayoritas perusahaan menganut strategi analyzer dibandingkan dengan 

dua strategi yang lain (yaitu prospector dan defender). Dari hasil penelitian, dapat dikatakan 

secara garis besar, perusahaan yang menganut strategi prospector memiliki intensitas 

aktivitas penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan defender dan analyzer, hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian terdahulu pada konteks di Amerika. Kekuatan prospector 

dalam analisis pasar, produk baru dan menghadapi ketidakstabilan dan ketidakpastian 

mendukung prospector untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan intensitas yang 

tinggi.  

Hasil berbeda diperoleh pada level penghindaran pajak defender, di Indonesia 

perusahaan yang menganut strategi defender melakukan intensitas aktivitas penghindaran 
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pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan analyzer. Hal ini menunjukkan bahwa di 

Indonesia, perusahaan yang memilih untuk fokus mempertahankan kekuatan pasar dan 

pelanggan yang telah lama dimiliki, cenderung untuk mempertahankan kestabilan perusahaan 

dengan cara tidak melakukan aktivitas penghindaran pajak yang tinggi karena akan 

berpotensi untuk merusak reputasi/citra perusahaan akibat buruk aktivitas tersebut. Ukuran 

Composite Measure of Tax Avoidance (CMTA) terbukti lebih komprehensif dalam mengukur 

penghindaran pajak dibanding 3 ukuran tunggal yang lain. 

5.2. Implikasi 

Aspek pajak melekat erat dalam setiap aspek kehidupan manusia, demikian pula pada 

bidang akuntansi, mengingat setiap terdapat perubahan standar akuntansi (PSAK) selalu 

dibarengi dengan pembahasan bagaimana aspek pajak atas perubahan tersebut. Pada praktek 

di dunia bisnis secara umum, beban pajak merupakan salah satu pertimbangan di setiap 

keputusan manajer, baik untuk keputusan investasi, keputusan pendanaan maupun keputusan 

bisnis lain. Demikian pula dengan keputusan penentuan strategi bisnis yang akan dianut oleh 

perusahaan, manajer harus mempertimbangkan dampak pada aspek perpajakan.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan prospector mendukung 

prospector untuk lebih intensif menghindari pajak (merencanakan pajak dengan tujuan 

menghemat beban pajak) dibandingkan dengan defender dan analyzer, hal ini perlu 

diperhatikan oleh manajer, karena apabila dalam pemeriksaan pajak terbukti bahwa pajak 

yang dibayarkan perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya maka potensi terkena denda 

pajak, serta dapat mempengaruhi citra perusahaan.   

Perusahaan yang menganut defender fokus pada biaya rendah bukan dengan cara 

menghemat pajak meskipun biaya perusahaan dapat berkurang melalui penghematan beban 

pajak. Manajer defender dapat lebih menekan biaya apabila manajer melakukan 

penghindaran pajak, yaitu dengan memanfaatkan celah aturan pajak atau membuat 



21 
 

perencanaan pajak secara hati-hati karena hal tersebut legal dilakukan sepanjang tidak 

melanggar undang-undang.    

5.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

1) Penelitian ini menganggap bahwa strategi bisnis merupakan variabel eksogen sehingga 

tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi bisnis oleh 

manajer. Menurut teori strategi, banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh manajer 

dalam memilih strategi bisnis maka penelitian selanjutnya dapat menganalisis terlebih 

dahulu pengaruh variabel lain yang dapat mempengaruhi penentuan strategi bisnis. 

2) Data yang diteliti hanya terbatas selama 4 tahun, untuk dapat melihat gambaran yang 

lebih jelas maka penelitian selanjutnya dapat menambah periode waktu penelitian. 

3) Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder untuk melihat perilaku penghindaran 

pajak perusahaan. Untuk melihat gambaran pengaruh strategi bisnis terhadap tingkat 

penghindaran pajak lebih jelas maka perlu dilakukan penelitian serupa melalui metode 

eksperimen dengan partisipan manajer perusahaan. 
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Lampiran 1. Keterangan Variabel  

 

      = Laba akuntansi sebelum pajak perusahaan i pada tahun t; 

      = Beban pajak saat ini untuk perusahaan i pada tahun t; 

     =  Statutory tax rate (tarif PPh badan sesuai UU PPh) pada tahun t; 

           = Beda permanen antara akuntansi dan pajak, yaitu total book-tax 

differences (BTD) dikurangi beda temporer pada perusahaan i tahun t, 

atau   

                                   

      =  Beban pajak tangguhan untuk perusahaan i pada tahun t; 

         = Goodwill dan aset tak berwujud lainnya untuk perusahaan i tahun t; 

        = Laba (rugi) yang dilaporkan berdasarkan metode ekuitas untuk 

perusahaan i pada tahun t; 

     = Laba (rugi) non pengendali untuk perusahaan i pada tahun t; 

       = Perubahan pada rugi operasi bersih yang dapat dikompensasi untuk 

perusahaan i pada tahun t; 

          =  PERMDIFF satu tahun sebelumnya untuk perusahaan i pada tahun t; 

      =  Abnormal/diskresi beda tetap (AbnPermDiff) untuk perusahaan i pada 

tahun t. 

      = Book-tax difference untuk perusahaan i pada tahun t, diskalakan 

dengan total asset tahun sebelumnya; 

       = Perubahan investasi pada aset tetap berwujud (gross PPE) dan aset 

tidak berwujud (intangible assets) dari tahun t-1 sampai tahun t pada 

perusahaan i; 

       = Perubahan pendapatan dari tahun t-1 sampai tahun t pada perusahaan 

i; 

      = Nilai rugi operasi bersih perusahaan i tahun t; 

      = Nilai kompensasi rugi pajak perusahaan i tahun t; 

    = Abnormal/diskresi BTD (AbnBTD) untuk perusahaan i pada tahun t. 

TAXAVOIDit =  Penghindaran pajak perusahaan, diukur menggunakan 3 ukuran 

regular yaitu Book-Tax Difference (perbedaan laba sebelum pajak 

dengan laba kena pajak), Abnormal PermDIFF (nilai residu dari 

komponen permanen dari BTD), Abnormal BTD (nilai residu dari 
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total book-tax differences), serta ukuran komprehensif (Composite 

Measure of Tax Avoidance/CMTA) 

DPROSPECTit = Variabel dummy strategi prospector, bernilai 1 jika perusahaan 

memiliki nilai komposit strategi diantara 24 sampai 30, dan bernilai 0 

jika lainya. 

DDEFENDit = Variabel dummy strategi defender, bernilai 1 jika perusahaan 

memiliki nilai komposit strategi diantara 1 sampai 12, dan bernilai 0 

jika lainya 

LEVit = Total debt interest bearing dibagi dengan total aset perusahaan i tahun 

t; 

PPEit = Jumlah aset tetap dibagi dengan total aset perusahaan i tahun t; 

INVINTit = Intensitas persediaan perusahaan i tahun t, rasio total persediaan 

terhadap total aset (nilai buku); 

IAit = Intensitas aset tak berwujud (intangible asset) perusahaan i tahun t, 

yaitu rasio aset tak berwujud terhadap total aset; 

SIZEit = Ukuran perusahaan, yaitu natural logaritma dari total aset perusahaan 

i  tahun t; 

ROAit = Profitabilitas perusahaan i tahun t, yaitu rasio laba akuntansi sebelum 

pajak ditambah beban bunga setelah pajak terhadap total aset. 

      = Lamanya perusahaan i tahun t beroperasi (dalam tahun) sebagai 

proksi pengalaman perusahaan. 
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Lampiran 2. Statistik Deskriptif 

 

Tabel 1. Statistik Deskriptif 
 

        
        

 BTD 
ABN 

PERMDIFF ABNBTD CMTA DPROSPECT DDEFEND DANALYZE 
        
         Mean -0.000368 -0.001213  0.003041  0.499421  0.122525  0.173267  0.704208 

 Median  6.07E-06 -0.001891  0.003379  0.508000  0.000000  0.000000  1.000000 

 Maximum  1.096743  0.896608  0.349652  0.965000  1.000000  1.000000  1.000000 

 Minimum -1.332907 -0.874368 -0.604351  0.001333  0.000000  0.000000  0.000000 

 Std. Dev.  0.123870  0.099915  0.083397  0.256057  0.328094  0.378713  0.456681 

 Skewness -2.101913 -1.266558 -2.945082 -0.139731  2.302444  1.726560 -0.894868 

 Kurtosis  54.91338  31.01989  25.23724  1.974734  6.301249  3.981009  1.800788 

        

 Jarque-Bera  91326.61  26648.20  17816.03  38.01877  1080.809  433.8427  156.2558 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

        

 Sum -0.297681 -0.979832  2.457253  403.5323  99.00000  140.0000  569.0000 

 Sum Sq. Dev.  12.38251  8.056306  5.612696  52.91112  86.87005  115.7426  168.3057 

        

 Observations  808  808  808  808  808  808  808 
 
 

       

         LEV PPE INVINT IA SIZE ROA AGE 
        
         Mean  0.000324  0.618597  0.000183  0.009069  27.65760  0.051088  32.73762 

 Median  0.000285  0.527917  0.000160  0.000000  27.64522  0.029850  31.00000 

 Maximum  0.001815  3.523714  0.000782  0.115005  32.82574  2.760183  106.0000 

 Minimum  7.06E-09  0.000000  0.000000  0.000000  21.90031 -1.332900  8.000000 

 Std. Dev.  0.000286  0.553258  0.000151  0.022782  1.792558  0.190016  15.09443 

 Skewness  2.388447  1.481253  1.057156  2.933991  0.080770  2.358491  1.797792 

 Kurtosis  10.84279  6.699003  4.069917  10.63217  3.072755  65.11663  8.220548 

        

 Jarque-Bera  2839.046  756.1219  189.0397  3120.338  1.056741  130651.1  1352.806 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.589565  0.000000  0.000000 

        

 Sum  0.261491  499.8260  0.148150  7.328123  22347.34  41.27934  26452.00 

 Sum Sq. Dev.  6.59E-05  247.0186  1.84E-05  0.418853  2593.104  29.13762  183868.4 

        

 Observations  808  808  808  808  808  808  808 
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Lampiran 3. Hasil Uji Statistik 

 

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda  

 

                                                              
                                                                 
(5) 

 Prediksi 

Tanda 

BTD Abn_Permdiff Abn_BTD CMTA 

Koef. 

  -value) 

Koef. 

  -value) 

Koef. 

  -value) 

Koef. 

  -value) 

Intercept + 0.324 

(0.665) 

0.704 

(0.275) 

0.248 

(0.740) 

0.653 

(0.000)*** 

DPROSPECT + 0.378 

(0.020)** 

0.144 

(0.303) 

0.361 

(0.025)** 

0.042 

(0.046)** 

DDEFEND + -0.462 

(0.003)** 

-0.281 

(0.035)** 

-0.440 

(0.004)*** 

-0.050 

(0.012)** 

LEV + 0.055 

(0.793) 

-0.048 

(0.791) 

0.063 

(0.761) 

-0.042 

(0.121)* 

PPE + -0.001 

(0.391) 

0.000 

(0.587) 

-0.001 

(0.419) 

-0.000 

(0.122)* 

INVINT - -0.717 

(0.101)* 

-0.365 

(0.333) 

-0.751 

(0.085)* 

-0.123 

(0.029)** 

IA - -0.003 

(0.021)** 

-0.001 

(0.262) 

-0.003 

(0.022)** 

-0.001 

(0.001)*** 

SIZE + -0.013 

(0.735) 

-0.025 

(0.440) 

0.001 

(0.973) 

0.010 

(0.030)** 

ROA + 0.048 

(0.000)*** 

0.035 

(0.000)*** 

0.043 

(0.000)*** 

0.008 

(0.000)*** 

AGE + -0.015 

(0.003)** 

-0.010 

(0.022)** 

-0.013 

(0.011)** 

-0.002 

(0.000)*** 

R-Squared  0.125 0.082 0.110 0.204 

F Statistic  12.681 7.960 10.950 22.657 

 -value 

(F-Statistik) 

  

(0.000)*** 

 

(0.000)*** 

 

(0.000)*** 

 

(0.000)*** 

Keterangan Variabel (lihat lampiran 1) 

Angka di dalam kurung merupakan nilai probabilitas t-statistik dan f-statistik (two-tail). 

*** Signifikan pada 1% 

** Signifikan pada 5% 

*Signifikan pada 10% 

 

 

 

 


