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ABSTRACT

This study aimes to analyze whether variables such as size, capital intesity ratio,
profitability and independent commisioner affect the effective tax rate of the company. The
independent variable in this study is size, capital intesity ratio, profitability and independent
commisioner while the dependent variable is effective tax rate. Profitability used in this study
is Return On Assets. The study populations were 37 consumer goods industry sector
companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2011-2015. Samples were taken by using
purposive sampling technique consisting of 27 companies drawn as samples. This study uses
a quantitative research approach, the type of research is descriptive analysis, its nature is
explanatory descriptive, and the data source is a secondary data. Data were collected by
using documentation tecnique and data analysis was performed by using multiple regression
analysis using t and f test with 5% (0.05) level of significance and R squared (R2)  0,882
which means 88.2% change of effective tax rate variable (Y) was explained by the change of
size (X1), capital intesity ratio (X2), profitability (X3) and independent commisioner (X4)
while the rest 11.8% is explained by other variables not mentioned in the research. Results of
this study showed that simultaneous rotation of size, capital intesity ratio, profitability and
independent commisioner does affect the effective tax rate, while partially size not significant
effect on effective tax rate and capital intesity ratio, profitability and independent
commisioner partially significant effect on effective tax rate in the consumer goods industry
sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011-2015.

Keywords: Size, Capital Intensity Ratio, Profitability, Independent Commisioner, Effective
Tax Rate.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam
periode Presiden Jokowi saat ini sangat
membutuhkan dana APBN yang besar
untuk pembangunan infrastruktur di segala
bidang, program pemerintah yang
termaktub dalam nawacita tersebut harus
diimplementasikan dalam program-
program pembangunan melalui APBN.

Berdasarkan sumber dari website
Kementerian Keuangan, total belanja
dalam APBN tahun anggaran 2016 adalah

Rp2.095,7 trilyun, dimana sumber
pendapatan terbesar adalah dari pajak
sebesar Rp1.546,7 trilyun. Dengan jumlah
target pendapatan pajak yang besar
tersebut maka pemerintah dalam hal ini
Kementerian Keuangan cq Direktorat
Jenderal Pajak terus menerus
mengupayakan peningkatan penerimaan
melalui sektor perpajakan.

Perusahaan merupakan salah satu
subjek pajak penghasilan, yaitu subjek
pajak badan. Penjelasan Undang-Undang
No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b



menjelaskan bahwa subjek pajak badan
adalah "sekumpulan orang dan/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 dan
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 termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap".

Perusahaan dalam penghitungan
pajaknya menggunakan dasar penghasilan
kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai
dengan Undang- Undang No. 36 Tahun
2008. Undang-Undang No.36 Tahun 2008
pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa
penghasilan kena pajak ditentukan
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi
dengan biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan.
Secara umum, tarif pajak dinyatakan
dalam bentuk  persentase (Darmadi,
2013).

Pajak merupakan beban bagi
perusahaan yang dapat mengurangi laba
bersih suatu perusahaan, hampir sebagian
besar perusahaan tidak ada yang sukarela
dengan senang hati membayar pajak.
Perusahaan membayar pajak karena
sifatnya memaksa, apabila tidak membayar
akan terkena sanksi yang dapat merugikan
perusahaan. Untuk mendorong pengusaha
melakukan usaha yang lebih giat lagi,
pemerintah memberikan insentif
penurunan tarif pajak badan pada Undang-
Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat
(2b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46
tahun 2013 tentang penyederhanaan
perhitungan pajak.

Masalah yang sering muncul pada
pajak perusahaan adalah perdebatan
antara tarif pajak dan tarif pajak efektif.
Tarif pajak efektif digunakan untuk
mengukur pajak yang dibayarkan sebagai
proporsi dari pendapatan ekonomi,

sementara tarif pajak yang berlaku
menunjukkan jumlah kewajiban pajak
relatif terhadap penghasilan kena pajak.

Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi perusahaan untuk
membayar pajak, ukuran perusahaan
(size) misalnya merupakan variabel yang
paling banyak digunakan untuk meneliti
beban pajak perusahaan (Rodriguez dan
Arias, 2012). Besar kecilnya perusahaan
dapat mempengaruhi pendapatan
(profitability), karena mendapat laba
maka mempengaruhi juga aset perusahaan
dan tingkat utang perusahaan sehingga
berpengaruh terhadap pembayaran pajak.

Berkembangnya sistem
perpajakan dan semakin ketatnya regulasi
pemerintah mengenai sistem perpajakan
yang ada di Indonesia, oleh karenanya
penelitian ini ingin menguji faktor-faktor
yang mempengaruhi effective tax rate
pada perusahaan sektor industri barang
konsumsi yang ada di Bursa Efek
Indonesia.

Dalam penelitian ini peneliti
mengambil ukuran perusahaan, capital
intensity ratio, profitabilitas, dan
komisaris independen sebagai variabel
dependen dan indikator tarif pajak efektif
sebagai variabel independen.

Teori agensi adalah teori yang
menyatakan adanya hubungan antara
pihak yang memberi wewenang
(prinsipal) dan pihak yang menerima
wewenang (agen). Lebih lanjut Anthony
dan Govindarajan (2009) mengatakan
bahwa, teori agensi mengasumsikan
bahwa semua individu akan bertindak
untuk kepentingan mereka sendiri. Seperti
sifat dasar manusia yang selalu
mementingkan diri sendiri dari pada orang
lain, sehingga dapat mendorong untuk
berperilaku dan bertidak untuk
kepentingan sendiri.

Menurut Ardyansah dan Zulaikha
(2014:1-9) bahwa sistem perpajakan di
Indonesia menggunakan self assessment
system yaitu wewenang yang diberikan
oleh pemerintah untuk menghitung dan
melaporkan pajak sendiri. Penggunaaan



self assessment system dapat memberikan
kesempatan pihak agen untuk
menghitung penghasilan kena pajak
serendah mungkin, sehingga beban pajak
yang ditanggung perusahaan menjadi
turun. Hal ini dilakukan pihak agen
karena adanya asimetris informasi
terhadap pihak prinsipal, dengan
melakukan manajemen pajak maka pihak
agen akan memperoleh keuntungan
tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari
kerjasama dengan pihak prinsipal.

TINJAUAN PUSTAKA

Ukuran Perusahaan (Size)
Menurut Sienly dan Bram (2008:

75), ukuran perusahaan adalah nilai
penjualan bersih perusahaan selama satu
tahun tertentu. Karena nilai penjualan
bersih perusahaan cukup besar, maka
dalam pengukurannya dikonversikan
dalam logaritma natural. Dalam hal ini
penjualan lebih besar daripada biaya
variabel dan biaya tetap, maka akan
diperoleh jumlah pendapatan sebelum
pajak. Sebaliknya, jika penjualan lebih
kecil daripada biaya variabel dan biaya
tetap maka perusahaan akan menderita
kerugian.

Pengertian ukuran perusahaan
menurut Riyanto (2008: 313) adalah besar
kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya
nilai equity, nilai penjualan atau nilai
aktiva.

Untuk mengukur tingkat ukuran
perusahaan dapat dihitung dari total aktiva
karena ukuran perusahaan diproksikan
dengan logaritma natural total aktiva.
Penggunaan logaritma natural ini untuk
mengurangi fluktuasi data tanpa mengubah
proporsi nilai asal. Hal ini dikemukakan
melalui penelitian yang dilakukan George
et al. (2013) dalam Ardyansah dan
Zulaikha (2014).

Size = Ln Total Aktiva

Capital Intensity Ratio
Capital Intensity Ratio adalah

aktivitas investasi yang dilakukan
perusahaan yang dikaitkan dengan
investasi dalam bentuk aset tetap
(intensitas modal). Rasio intensitas modal
dapat menunjukkan tingkat efisiensi
perusahaan dalam menggunakan aktivanya
untuk menghasilkan penjualan. Hampir
semua aset tetap mengalami penyusutan
dan biaya penyusutan dapat mengurangi
jumlah pajak yang dibayar perusahaan,
(Hanum, 2013).

Capital Intensity Ratio atau rasio
intensitas modal adalah aktivitas investasi
yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan
dengan investasi dalam bentuk aset tetap
(intensitas modal) dan persediaan
(intensitas persediaan). Rasio intensitas
modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi
perusahaan dalam menggunakan aktivanya
untuk meningkatkan produktivitas.

Capital Intensity Ratio
menjelaskan seberapa besar perusahaan
melakukan investasi pada aktiva.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan
Rodriquez dan Arias (2012) dalam
Ardyansah dan Zulaikha (2014) ini diukur
menggunakan rasio antara aktiva tetap
dibagi total aset.

CIR =

Profitabilitas

Menurut Kasmir (2012:196), “rasio
profitabilitas merupakan rasio untuk
menilai kemampuan perusahaan dalam
mencari keuntungan dan juga memberikan
tingkat efektivitas manajemen suatu
perusahaan”.

Profitability adalah kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan pada tingkat penjualan, aset,
dan modal saham yang tertentu. Rasio
profitability perusahaan dapat
dihitung dengan membandingkan laba
bersih sesudah pajak terhadap total aset.
Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi
manajemen aset, yang berarti efisiensi



manajemen, (Hanafi dan Halim, 2012).
Perusahaan yang memiliki keuntungan
yang besar akan membayar pajak setiap
tahun. Sedangkan perusahaan yang
memiliki tingkat keuntungan yang rendah
atau bahkan mengalami kerugian akan
membayar pajak yang lebih sedikit atau
tidak sama sekali.

Analisis rasio profitabilitas dalam
penelitian ini diwakili oleh rasio
profitabilitas yang menunjukkan kaitannya
dengan aktiva, yakni Return On Assets
(ROA).

Komisaris Independen
UU Nomor 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa
komisaris independen diangkat
berdasarkan keputusan RUPS dari pihak
yang tidak terafiliasi dengan
pemegang saham utama, anggota Direksi
atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
Persyaratan
mengenai komisaris independen yang
harus ada dalam jajaran dewan komisaris
menunjukkan
bahwa peranan dari komisaris independen
sangat penting bagi perusahaan.

Sabli dan Noor (2012)
menyebutkan bahwa komisaris independen
melakukan pengawasan dengan baik dan
mengarahkan perusahaan berdasarkan
pada aturan yang telah ditetapkan.
Komisaris independen melakukan
mengarahkan dan mengawasi agar tidak
terjadi asimetri informasi yang sering
terjadi antara pemilik perusahaan
(prinsipal) dan manajemen perusahaan
(agen). Komisaris independen menjadi
penengah antara manajemen perusahaan
dan pemiliki perusahaan dalam mengambil
kebijakan agar tidak melanggar hukum
termasuk penentuan strategi yang terkait
dengan pajak.

Effective Tax Rates (ETR)
Menurut Richardson dan Lanis

(2007) tarif pajak efektif adalah
perbandingan antara pajak riil yang kita
bayar dengan laba komersial sebelum
pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk
mengukur dampak perubahan kebijakan
perpajakan atas beban pajak
perusahaan.Wibowo (2012),
mendefinisikan effective tax rate (ETR)
sebagai rasio (dalam persentase) dari pajak
yang dibayarkan perusahaan berdasarkan
total pendapatan sebelum pajak
penghasilan akuntansi sehingga dapat
mengetahui seberapa besar persentase
perubahan membayar pajak sebenarnya
terhadap laba komersial yang diperoleh
perusahaan.

Dalam pajak penghasilan
persentase tarifnya dapat dibedakan
menjadi beberapa tarif seperi tarif
marginal dan tarif pajak efektif. Tarif
marginal adalah persentase tarif yang
berlaku untuk suatu kenaikan dasar
pengenaan pajak, sedangkan tarif pajak
efektif adalah persentase tarif pajak yang
efektif berlaku atau harus diterapkan atas
dasar pengenaan pajak tertentu.(Waluyo,
2013:17).
EffectiveTax Rate (ETR) perusahaan dapat
diukur dengan rumus :

KERANGKA TEORITIS

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap
Effective Tax Rates (ETR)

Perusahaan besar cenderung
memiliki ruang lebih besar untuk
perencanaan pajak yang baik dan
mengadopsi praktek akuntansi yang efektif
untuk menurunkan ETR perusahaan
(Rodriguez dan Arias, 2012). Aset yang
dimiliki suatu perusahaan berhubungan
dengan besar kecilnya perusahaan,
perusahaan yang besar cenderung
mempunyai aset yang besar. Aset akan



mengalami penyusutan setiap tahunnya
yang dapat mengurangi laba bersih
perusahaan, sehingga menurunkan beban
pajak yang dibayarkan. Lebih lanjut
Richardson dan Lanis (2007) menyebutkan
bahwa,  semakin besar perusahaan maka
akan semakin rendah effective tax rate
(ETR) yang dimilikinya. Berdasarkan
penjelasan dan teori dari penelitian
sebelumnya, maka dalam penelitian ini
diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Size berpengaruh negatif
terhadap Effective Tax Rate (ETR)

Pengaruh Capital Intensity Ratio
Terhadap Effective Tax Rate (ETR)

Capital intensity ratio sering
dikaitkan dengan seberapa besar aktiva
tetap dan persediaan yang dimiliki
perusahaan. Rodiguez dan Arias (2012)
menyebutkan bahwa aktiva tetap yang
dimiliki perusahaan memungkinkan
perusahaan untuk memotong pajak akibat
depresiasi dari aktiva tetap setiap
tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa
perusahaan dengan tingkat aktiva tetap
yang tinggi memiliki beban pajak yang
lebih rendah dibandingkan perusahaan
yang mempunyai aktiva tetap yang rendah.

Liu dan Cao (2007) menyebutkan
bahwa metode penyusutan aset didorong
oleh hukum pajak, sehingga biaya
depresiasi dapat dikurangkan pada laba
sebelum pajak. Dengan demikian
semakin besar proporsi aktiva tetap dan
biaya depresiasi modal, perusahaan akan
mempunyai effective tax rate yang
rendah. Lebih lanjut, Sabli dan Noor
(2012) menjelaskan bahwa perusahaan
yang mempunyai aset tetap yang tinggi
cenderung melakukan perencanaan pajak,
sehingga mempunyai effective tax rate
yang rendah. Berdasarkan uraian di atas,
maka dapat dirumuskan hipotesis
penelitian sebagai berikut:

H2: Capital Intensity Ratio
berpengaruh negatif terhadap Effective
Tax Rate (ETR)

Pengaruh Profitabilitas Terhadap
Effective Tax Rate (ETR)

Profitabilitas merupakan
kemampuan perusahaan untuk
memperoleh keuntungan dari kegiatan
yang dilakukan perusahaan. Rodiguez dan
Arias (2012) menyebutkan bahwa
hubungan antara profitabilitas dan effective
tax rate bersifat langsung dan signifikan.
Tingkat pendapatan cenderung berbanding
lurus dengan pajak yang dibayarkan,
sehingga perusahaan yang mempunyai
tingkat keuntungan yang tinggi cenderung
memiliki tax burden yang tinggi.

Meningkatnya profitabilitas suatu
perusahaan dapat disebabkan oleh
meningkatnya kapasitas perusahaan atau
sumber pendanaan dalam menjalankan
aktivitas bisnis (Natalia, 2012).
Perusahaan yang memiliki kemampuan
untuk memperoleh keuntungan harus
mempersiapkan pajak yang akan
dibayarkan sebesar pendapatan yang
diperoleh. Hal itu sejalan dengan
penelitian Rodiguez dan Arias (2012)
menyebutkan bahwa ada hubungan yang
positif antara kemampuan menghasilkan
laba perusahaan dengan effective tax rate
(ETR). Berdasarkan uraian tersebut, maka
hipotesis yang diajukan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

H3: Profitability berpengaruh
positif terhadap Effective Tax Rate (ETR)

Pengaruh Komisaris Independen
Terhadap Effective Tax Rate (ETR)

Sabli dan Noor  dalam Ardyansah
(2013) menyebutkan bahwa komisaris
independen melakukan pengawasan
dengan baik dan mengarahkan perusahaan
berdasarkan pada aturan yang telah
ditetapkan. Komisaris independen
melakukan pengarahan dan pengawasan
agar tidak terjadi asimetri informasi yang
sering terjadi antara pemilik perusahaan
(prinsipal) dan manajemen perusahaan
(agen). Komisaris independen menjadi
penengah antara manajemen perusahaan
dan pemilik perusahaan dalam mengambil
kebijakan agar tidak melanggar hukum



termasuk penentuan strategi yang terkait
dengan pajak.
H5: Komisaris Independen berpengaruh
positif terhadap Effective Tax Rate (ETR)

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian
Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah effective tax rate
(ETR). Effective tax rate (ETR) dihitung
dari total beban pajak penghasilan dibagi
dengan laba sebelum pajak (Rodriguez
dan Arias, 2012). Selanjutnya variabel
independen pada penelitian ini adalah
variabel size diukur dari logaritma natural
dari total asset (De George et al, 2013).
Variabel capital intensity ratio diukur
dengan membagi total aset tetap dengan
total aset (Rodriguez dan Arias, 2012).
Variabel profitabilitas diukur dengan
membagi laba sebelum pajak dengan total
aset (Rodriguez dan Arias, 2012). Variabel
komisaris independen diukur dengan
membagi total komisaris independen
dengan total anggota dewan komisaris
(Bakri, 2008).

Penentuan Populasi dan Sampel
Populasi pada penelitian ini

adalah perusahaan sektor industri barang
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada periode tahun 2011
hingga 2015, dipilih periode 2011 hingga
2015 dikarenakan untuk meneliti
perusahaan sektor industri barang
konsumsi dengan tahun terbaru.
Digunakannya sampel perusahaan
sektor industri barang konsumsi yang
terdaftar di BEI dikarenakan perusahaan
sektor industri barang konsumsi
mempunyai penjualan yang tinggi, sekitar
28 perusahaan sektor industri barang
konsumsi terdaftar pada Bursa Efek
Indonesia. Model sampel yang digunakan
pada penelitian ini adalah purposive
sampling yang merupakan teknik
pengambilan sampel non random
sampling. Non random sampling

mempunyai arti bahwa pengambilan
sampel yang tidak semua anggota
populasi mendapat kesempatan  untuk
dipilih menjadi sampel. Metode purposive
sampling harus menentukan kriteria yang
ditentukan untuk mendapatkan sampel
yang representative. Kriteria yang
ditetapkan dalam pengambilan sampel
pada penelitian ini ditentukan sebagai
berikut:
1. Perusahaan sektor industri barang

konsumsi yang secara berturut-turut
menyediakan laporan tahunan di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011 - 2015;

2. Perusahaan manufaktur tersebut tidak
delisting selama periode pengamatan;

3. Tidak memiliki laba yang
negatif/rugi. Perusahaan yang
mengalami rugi berarti tidak
menanggung beban  pajak. Apabila
ada beban  pajak, merupakan beban
pajak tahun berjalan;

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan
analisis multivariate dengan
menggunakan regresi berganda untuk
pengujian hipotesis sebagai berikut:

ETR = α + β1SIZE + β2ROA + β3CIR +
β4INDEP + €

Dimana :
ETR : effective tax rate
α : konstanta
β : koefisien garis regresi
SIZE : size
ROA : profitabilitas
CIR : capital intensity ratio
INDEP : komisaris independen
€ : error

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif
Berdasarkan hasil uji statistik

deskriptif dapat dilihat bahwa nilai



tertinggi dari X1 sebesar 32,15 dengan
nilai terendah 25,49 dan nilai rata-rata
28,7515. Nilai tertinggi untuk X2 adalah
sebesar 78, 40 dan terendah 8,84 dengan
nilai rata-rata sebesar 32,1772. Nilai
tertinggi untuk X3 sebesar 0,66% dan nilai
terendah 0,02% dengan nilai rata-rata
0,155%. Nilai tertinggi untuk X4 sebesar
0,75 dan terendah 0,14 dengan nilai rata-
rata 0,3991. Nilai tertinggi untuk Y adalah
sebesar 0,63% dan terendah 0,07% dengan
nilai rata-rata 0,2540%.

Descriptive Statistics

N
Minimu

m
Maxim

um Mean
Std.

Deviation
SIZE 110 25.49 32.15 28.7515 1.63463

CIR 110 8.84 78.40 32.1772 16.20806

ROA 110 .02 .66 .1550 .12548

Kom_In
dep

110 .14 .75 .3991 .12756

ETR 110 .07 .63 .2540 .05219

Valid N
(listwis
e)

110

Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji normalitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual
memiliki distribusi normal. Untuk melihat
normalitas residual dilakukan dengan
melihat analisis grafik yaitu dengan
melihat grafik histogram dan
membandingkan antara data observasi
dengan distribusi yang mendekati normal
dan normal probability plot yang
membandingkan distribusi kumulatif dari
distribusi normal.

Dari hasil pengujian dengan grafik
histogram di atas terlihat grafik
menunjukkan distribusi data yang normal
karena garis melengkung yang terdapat
pada histogram menyerupai lonceng yang
tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan.

Dari grafik normal p-plot di atas
terlihat titik-titik menyebar disekitar garis
diagonal, serta mengikuti arah garis
diagonal. Maka, sesuai dengan hasil grafik
normal p-plot di atas data terdistribusi
secara normal.

Selain menggunakan grafik, untuk
mengetahui apakah data berdistribusi
normal dapat dilakukan dengan
menggunakan uji statistik non-parametrik
Kolmogorov Smirnov. Cara membaca
hasil uji Kolmogorov-Smirnov adalah
dengan melihat nilai Asymp. Sig (2-tailed)
yang apabila lebih besar dari 0,05 maka
data terdistribusi secara normal.



Dari hasil uji statistik Kolmogorov-
Smirnov, di peroleh nilai signifikan 1,288
> 0,05 yang menunjukkan data residual
penelitian berdistribusi normal. Oleh
karena itu, dapat dikatakan bahwa model
regresi ini layak digunakan untuk analisis
regresi linear berganda.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardize
d Residual

N 110
Normal
Parametersa,b

Mean .0000000
Std. Deviation .46400827

Most Extreme
Differences

Absolute .123
Positive .123
Negative -.084

Kolmogorov-Smirnov Z 1.288
Asymp. Sig. (2-tailed) .072

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Uji multikolinearitas bertujuan
untuk menguji apakah pada model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel
independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi antar
variabel independen. Berikut adalah hasil
pengujian multikolinearitas:

Model
Collinearity Statistics

Tolerance VIF
1 (Constant)

S_SIZE .728 1.373
S_CIR .730 1.369
S_ROA .278 3.593
S_KOMISARIS .288 3.471

Tabel di atas menunjukkan bahwa
besarnya nilai tolerance yang di peroleh
untuk variabel ukuran perusahaan (X1)
adalah 0,728 > 0,1, capital intensity ratio
adalah 0,730 > 0,1, profitabilitas (X3)
adalah 0,278 > 0,1 dan komisaris
independen (X4) adalah 0,288 > 0,1, hal ini
menunjukkan tidak terjadi
multikolinearitas. Nilai VIF yang di
peroleh variabel ukuran perusahaan (X1)
adalah 1,373<10, capital intensity ratio
adalah 1,369<10, profitabilitas (X3) adalah
3,593<10 dan komisaris independen (X4)

adalah 3,471<10 maka tidak terjadi
multikolinearitas. Sehingga, tidak terjadi
multikolinearitas antar variabel
independen dalam model regresi tersebut.

Uji autokorelasi bertujuan menguji
apakah dalam model regresi linear terdapat
korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pengganggu
pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi
korelasi, maka dinamakan ada masalah
autokorelasi. Model regresi yang baik
adalah yang bebas dari autokorelasi.

Cara yang digunakan untuk
mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi
adalah dengan melakukan uji Durbin-
Watson test (DW test).

Model R
R

Square

Adjusted
R

Square
Durbin-
Watson

1 .939a .882 .878 1.844

Tabel di atas menunjukkan bahwa
nilai DW yang di peroleh adalah sebesar
1,844. Apabila nilai DW yang diperoleh
berada diantara nilai du hingga (4-du),
maka ini berarti tidak ada autokorelasi
positif ataupun negatif dalam penelitian.
Nilai du dan 4-du yang di peroleh dengan
k (jumlah variabel bebas) = 4 dan n
(jumlah sampel) = 112 dengan dL = 1,758
dan dU = 1,571 yaitu : 1,758 ˂ 1,844 ˂
2,429. Nilai DW 1,844 lebih besar dari dU
1,758 dan lebih kecil dari 4 - 1,571 =
2,429 maka dapat disimpulkan bahwa
model terbebas dari autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan
untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varians dari residual
satu pengamatan ke pengamatan lainnya.
Jika varians dari residual satu pengamatan
ke pengamatan lain tetap maka disebut
Homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut Heteroskedastisitas. Model regresi
yang baik adalah yang Homoskedastisitas
atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Salah satu cara yang digunakan
untuk mengetahui ada tidaknya
heteroskedastisitas dalam suatu model
regresi linear berganda adalah dengan
melihat grafik scatterplot dan uji Glejser.



Berdasarkan grafik scatterplot di
atas terlihat bahwa titik – titik menyebar
secara acak serta tersebar baik di atas
maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y,
hal tersebut menunjukkan tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil uji heteroskedastisitas dengan
menggunakan uji glejser ditunjukkan oleh
tabel berikut ini :

Model

Standardized
Coefficients

t Sig.Beta
1 (Constant) 1.179 .241

S_SIZE -.005 -.044 .965
S_CIR .192 1.738 .085
S_ROA -.085 -.476 .635
S_KOMISARIS .233 1.322 .189

Berdasarkan tabel diatas
menunjukkan nilai signifikan variabel
ukuran perusahaan (X1) adalah 0,965 >
0,05, nilai capital intensity ratio (X2)
adalah 0,085 > 0,05, nilai profitabiltas (X3)
adalah 0,635 > 0,05 dan nilai komisaris
independen (X4) adalah 0,189 > 0,05
disimpulkan tidak terjadi
heteroskedastisitas.

Model

Standard
ized

Coefficie
nts

t Sig.Beta
1 (Constant) ,153 ,879

S_SIZE -,041 -1,050 ,296
S_CIR ,083 2,116 ,037
S_ROA ,377 5,940 ,000
S_KOMISARI
S ,607 9,724 ,000

Berdasarkan tabel di atas dapat
dilihat bahwa variabel ukuran perusahaan
(X1) memiliki pengaruh negatif terhadap
effective tax rate, capital intensity ratio
(X2) memiliki pengaruh positif terhadap
effective tax rate, profitabiltas (X3)
memiliki pengaruh positif terhadap
effective tax rate dan komisaris
independen (X4) memiliki pengaruh positif
terhadap effective tax rate. Maka model
persamaan yang dapat diperoleh yaitu:

Y = 0,037 - 0,241X1 + 0,241X2 + 0,464X3

+ 1,702X4

Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi (R2) adalah
angka yang menunjukkan besarnya derajat
atau kemampuan distribusi variabel
independen (X) dalam menjelaskan dan
menerangkan variabel dependen (Y).

Model Summary

Model R
R

Square
Adjusted
R Square

Std. Error
of the

Estimate
1 ,939a ,882 ,878 ,47276
a. Predictors: (Constant), S_KOMISARIS, S_CIR,
S_SIZE, S_ROA

Nilai R Square koefisien
determinasi sebesar 0,882 yang berarti
88,2% variabel effective tax rate dapat
dijelaskan oleh ukuran perusahaan (X1),
capital intensity ratio (X2), profitabiltas
(X3) dan komisaris independen (X4) secara
bersama-sama, sedangkan sisanya sebesar
11,8% dijelaskan oleh variabel bebas lain
yang tidak termasuk dalam penelitian ini.



Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Uji F digunakan untuk menguji
apakah variabel independen secara
bersama-sama mempengaruhi variabel
dependen. Berdasarkan hasil pengolahan
data, maka di peroleh hasil sebagai
berikut:

Model df F Sig.
1 Regression 4 196,712 ,000b

Residual 105
Total 109

Berdasarkan tabel diatas, bisa
dilihat hasil Fhitung adalah sebesar 196,712
dengan tingkat signifikan 0,000 (< 0,05)
dan dengan menggunakan tabel F adalah
df = n (112) – k(4) – 1 adalah jadi nilai
yang diperoleh Ftabel sebesar 2,46 maka
hasilnya adalah  Fhitung > Ftabel (196,712 >
3,11) dengan tingkat signifikan 0,000
(lebih kecil dari 0,05). Hal ini
menunjukkan bahwa hasil hipotesis
penelitian menolak Ho dan menerima Ha,
artinya variabel bebas ukuran perusahaan,
capital intensity ratio, profitabilitas dan
komisaris independen secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap effective
tax rate (ETR) pada perusahaan sektor
industri barang konsumsi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Uji hipotesis secara parsial (uji t)
digunakan untuk mengetahui seberapa jauh
pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen secara parsial. Hasil
pengujian dengan uji t adalah sebagai
berikut:

Model t Sig.
1 (Constant) ,153 ,879

S_SIZE -1,050 ,296
S_CIR 2,116 ,037
S_ROA 5,940 ,000
S_KOMISARIS 9,724 ,000

1. Pengaruh ukuran perusahaan
terhadap effective tax rate (ETR)
Uji t digunakan untuk menguji
signifikan konstanta dan setiap
variabel independennya. Terlihat
diatas bahwa variabel ukuran
perusahaan mempunyai nilai tabel
sebesar 1,982 (uji t = n (112) - k
(4) - 1 = 107).  Nilai signifikan
ukuran perusahaan adalah 0,296 ˃
0,05 maka hasil thitung < ttabel (1,050
< 1,982). Hal ini menunjukkan
bahwa hasil hipotesis penelitian
menerima Ha dan menolak Ho,
artinya ukuran perusahaan secara
parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap effective tax
rate pada perusahaan sektor
industri barang konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2011-2015.

2. Pengaruh capital intensity ratio
(CIR) terhadap effective tax rate
(ETR)
Dalam tabel diatas variabel capital
intensity ratio (CIR) mempunyai
nilai tabel sebesar 1,982 (uji t = n
(112) - k (4) - 1 = 107).  Nilai
signifikan capital intensity ratio
(CIR) adalah 0,037 < 0,05 maka
hasil thitung < ttabel (2,116 > 1,982).
Hal ini menunjukkan bahwa hasil
hipotesis penelitian menolak Ha

dan menerima Ho, artinya capital
intensity ratio (CIR) secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap
effective tax rate (ETR) pada
perusahaan sektor industri barang
konsumsi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011-2015.

3. Pengaruh profitabilitas (ROA)
terhadap effective tax rate (ETR)
Dalam tabel diatas variabel
profitabilitas (ROA) mempunyai
nilai tabel sebesar 1,982 (uji t = n
(112) - k (4) - 1 = 107).  Nilai
signifikan profitabilitas (ROA)
adalah 0,000 < 0,05 maka hasil
thitung > ttabel (5,940 > 1,982). Hal ini



menunjukkan bahwa hasil hipotesis
penelitian menolak Ha dan
menerima Ho, artinya profitabilitas
(ROA) secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap effective tax
rate (ETR) pada perusahaan sektor
industri barang konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2011-2015.

4. Pengaruh komisaris independen
terhadap effective tax rate (ETR)
Dalam tabel diatas variabel
komisaris independen mempunyai
nilai tabel sebesar 1,982 (uji t = n
(112) - k (4) - 1 = 107).  Nilai
signifikan komisaris independen
adalah 0,000 < 0,05 maka hasil
thitung > ttabel (9,724 > 1,982). Hal ini
menunjukkan bahwa hasil hipotesis
penelitian menolak Ha dan
menerima Ho, artinya komisaris
independen secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap
effective tax rate (ETR) pada
perusahaan sektor industri barang
konsumsi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011-2015.

PENUTUP

Kesimpulan
1. Secara simultan ukuran perusahaan,

capital intensity ratio (CIR),
profitabilitas (ROA) dan komisaris
independen berpengaruh signifikan
terhadap effective tax ratio (ETR) pada
perusahaan sektor industri barang
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2011-2015.

2. Secara parsial capital intensity ratio
(CIR), profitabilitas (ROA) dan
komisaris independe berpengaruh
signifikan terhadap effective tax ratio
(ETR) pada perusahaan sektor industri
barang konsumsi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2011-
2015.

3. Secara parsial ukuran perusahaan tidak
berpengaruh signifikan terhadap
effective tax ratio (ETR) pada

perusahaan sektor industri barang
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2011-2015.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan sebelumnya dapat ditarik
beberapa saran sebagai berikut:
1. Disarankan untuk melakukan

penelitian dengan menggunakan
periode yang lebih lama.

2. Penelitian berikutnya perlu
mempertimbangkan sampel yang lebih
banyak dan melakukan penelitian dari
perusahaan yang tidak diteliti pada
penelitian ini.

3. Menambah variabel laba sebagai
variabel intervening atau mengganti
varibel ukuran perusahaan dengan
persediaan aset tetap atau jumlah
tenaga profesional yang dimiliki
perusahaan.
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