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ABSTRAK 

 

Besarnya penerimaan pajak yang diperoleh memberikan dorongan bagi pemerintah untuk terus 

mengoptimalkan penerimaan pajak, karena penerimaan tersebut yang nantinya digunakan untuk pengeluaran 

pemerintah. Namun dari perspektif wajib pajak, pajak merupakan beban serta sifat pajak yang tidak memperoleh 

imbalan secara langsung membuat sebagian besar wajib pajak berupaya untuk menghindari pajak, perusahaan 

seringkali berupaya meminimalkan beban pajak melalui manajemen pajak salah satunya upaya dengan 

memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan yaitu tax avoidance penghindaran pajak. Tujuan dari 

penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh transaksi penjualan afiliasi terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) pada perusahaan manufaktur sub sektor industri kima dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2) 

untuk mengetahui pengaruh transaksi pembelian afiliasi terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada 

perusahaan manufaktur sub sektor industri kima dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (3) untuk 

mengetahui pengaruh transaksi pinjaman afiliasi terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan 

manufaktur sub sektor industri kima dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan manufaktur sub sektor industri kimia dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak enam perusahaan. Sampel dipilih dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif 

statistik. Data diuji dengan menggunakan eviews 10 dengan menggunakan uji regresi data panel dan uji hipotesis. 

Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh transaksi penjualan afiliasi 

terhadap penghindaran pajak tax avoidance hal ini disebabkan besar kecilnya penjualan afiliasi berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak karena penjualan yang dilakukan tidak hanya pada perusahaan afiliasi yang terdapat 

di dalam negeri melainkan penjualan afiliasi juga terjadi di luar negeri, Dan terdapat pengaruh transaksi pembelian 

afiliasi terhadap penghindaran pajak tax avoidance, hal ini disebabkan karena sebagian besar transaksi pembelian 

afiliasi yang dilakukan dengan perusahaan yang berada di negara yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi dari 

Indonesia, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan perusahaan melakukan transaksi pembelian afiliasi 

bukan untuk meminimalkan laba perusahaan di Indonesia, melainkan untuk meminimalkan laba perusahaan yang 

berada di negara yang tarifnya lebih tinggi agar laba perusahaan di Indonesia menjadi menjadi lebih besar tetapi 

jumlah seluruh beban pajaknya menjadi lebih kecil. Dan terdapat pengaruh pada transaksi pinjaman afiliasi 

terhadap penghindaran pajak tax avoidance, hal tersebut karena adanya upaya memberikan pinjaman berbunga 

dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya belum disetor atau memberikan tambahan modal karena 

beban bunga atas pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak.  

Kata kunci: Transaksi Afiliasi Perusahaan dan Penghindaran Pajak tax avoidance 

 

Abstract 

The amount of tax revenue obtained gives an incentive for the government to continue optimizing tax 

revenues, because the revenue will later be used for government spending. However, from the perspective of 

taxpayers, tax is a burden and the nature of taxes that do not receive compensation directly makes most taxpayers 

try to avoid taxes, companies often try to minimize tax burden through tax management, one of them is by utilizing 

loopholes in legislation namely tax avoidance tax evasion. The purpose of this study is (1) to determine the effect 

of affiliate sales transactions on tax avoidance (tax avoidance) on manufacturing companies of the basic chemical 

sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange (2) to determine the effect of affiliate purchase transactions on 

tax avoidance (tax avoidance ) in manufacturing companies of the basic chemical industry sub-sector listed on 

the Indonesia Stock Exchange (3) to determine the effect of affiliate loan transactions on tax avoidance on 
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manufacturing companies of the basic chemical sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange. This research 

was conducted at the manufacturing company of the basic chemical sub-sector listed on the Indonesia Stock 

Exchange in 2013-2017. The sample used in this study was six companies. The sample was selected using the 

purposive sampling method. The analytical method used in this study is statistical quantitative analysis 

techniques. Data was tested using eviews 10 by using panel data regression tests and hypothesis testing. Partial 

testing with the t test results that the influence of affiliate sales transactions on tax avoidance tax avoidance is 

due to the size of affiliate sales affect tax avoidance because sales made not only on affiliated companies in the 

country but also affiliate sales in overseas, and there is the effect of affiliate purchase transactions on tax 

avoidance tax avoidance, this is because most affiliate purchase transactions are carried out with companies in 

countries that have higher tax rates than Indonesia, thus it can be concluded that the company's objectives are 

affiliate purchase transactions are not to minimize company profits in Indonesia, but to minimize profits of 

companies in countries with higher tariffs so that company profits in Indonesia become larger but also h the tax 

burden is smaller. And there is an influence on affiliate loan transactions against tax avoidance tax avoidance, 

this is due to an effort to provide interest-bearing loans rather than providing capital that has not been fully paid 

or providing additional capital because the interest expense on loans can reduce taxable income. 

Keywords: Company Affiliate Transactions and Tax Avoidance Tax Avoidance 

Pendahuluan  

Sebagai negara berkembang sumber 

penerimaan utama negara yaitu bertumpu pada 

sektor pajak seperti negara Indonesia pajak menjadi 

penerimaan utama setelah penerimaan bukan pajak 

lainya, besarnya penerimaan pajak membuat 

pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan 

penerimaan pajak, karena hasil pemungutan tersebut 

nantinya akan dipergunakan untuk pengeluaran 

pemerintah. Namun dari perspektif wajib pajak, 

pajak merupakan beban serta sifat pajak yang tidak 

memperoleh imbalan secara langsung membuat 

sebagian besar wajib pajak berupaya untuk 

menghindari pajak (Maharani dan Suardana, 2014). 

Perbedaan perspektif antara pemerintah dengan 

wajib pajak menciptakan kesulitan tersendiri untuk 

memperoleh target penerimaan pajak yang telah 

ditetapkan, kesulitan tersebut ditambah dengan 

berkembangnya iklim bisnis yang semakin maju 

yang memaksa pelaku usaha untuk menciptakan 

keuntungan yang besar dengan meminimalkan 

beban pajak yang harus dibayarakan kepada negara 

dimana perusahaan itu beroperasi. Perusahaan 

biasanya ingin memperkecil pembayaran pajak 

karena pajak merupakan beban yang signifikan 

dalam perusahaan. Sesuai tujuan mengoptimalkan 

laba, perusahaan baik domestik maupun 

multinasional berusaha meminimalkan beban pajak 

dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. 

pemilik perusahaan pada prinsipnya  akan 

mendorong manajemen pajak. Manajemen pajak 

bertujuan untuk menerapkan peraturan perpajakan 

secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai 

laba dan liquiditas yang seharusnya. Manajemen 

pajak terdapat dua jenis, yaitu bersifat legal yang 

disebut dengan penghindaran pajak (tax avoidance) 

dan bersifat ilegal yang disebut dengan penggelapan 

pajak (tax evasion). Tax avoidance adalah 

manipulasi penghasilan secara legal yang masih 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak 

terutang, sedangkan tax evasion adalah manipulasi 

secara ilegal untuk memperkecil jumlah pajak 

terutang (Suandy, 2008). 

Praktek  penghindaran pajak yang terjadi 

pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 pada 

perusahaan manufaktur terhadap sub sektor industri 

kimia dasar ditunjukan dengan grafik dibawah ini 

dengan enam perusahaan yang memenuhi syarat 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yaitu PT. 

Asahimas Flat Glass Tbk, PT. Budi Starch and 

Sweetener Tbk, PT. Indal Aluminium Industry Tbk, 

PT. Pelangi Indah Canindo TBK, PT. Semen 

Indonesia Tbk  dan PT. Surya Toto Indonesia Tbk. 

 
(Sumber : www.idx.co.id dan www.sahamok.com ) 

Gambar 1 

Transaksi afiliasi perusahaan dengan penghindaran 

pajak (2013-2017) 
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Grafik pada gambar tersebut yang disajikan 

dalam bentuk bilangan desimal memperlihatkan 

bahwa terdapat peluang adanya transakasi afiliasi 

perusahaan baik dalam bentuk penjualan, pembelian 

dan pinjaman  terhadap penghindaran pajak, pada 

grafik tersebut menggambarkan dengan transaksi 

afiliasi upaya penghindaran pajak cukup besar 

terjadi hal tersebut terlihat dari tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2015 walaupun terdapat fluktuasi  

angka yang diperoleh setiap tahunya masih jauh 

mendekati angka 1 dan cendrung lebih dekat dengan 

angka 0 yang artinya adalah apabila angka yang 

diperoleh berdasarkan perhitungan rumus 

penghindaran pajak ETR semakin rendah yaitu 

mendekati angka 0 maka semakin besar suatu 

perusahan melakukan upaya penghindaran pajak, 

dan apabila diperoleh angka yang tinggi dan 

mendekati angka 1 maka semakin kecil 

kemungkinan perusahan melakukan aktifitas 

penghindaran pajak (Ajeng Wijayanti, Anita 

Wijayanti, Yuli Chomsatu.2017).  

Strategi penghindaran pajak (tax avoidance) 

ini merupakan cara yang diperkenankan undang-

undang namun strategi yang diterapkan perusahaan 

tetap merugikan negara (Masri dan Martanti, 2012). 

Penghindaran pajak (tax avoidance) biasanya 

perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yang 

didukung oleh top management dalam upaya 

semata-mata meminimalkan kewajiban pajak 

perusahaan.  praktik tax avoidance yang terjadi 

menunjukkan bahwa perusahaan meminimalkan 

beban pajak dengan melakukan transaksi afiliasi. 

Transaksi afiliasi atau transaksi hubungan istimewa 

tidak akan memiliki pengaruh pada penerimaan 

pajak jika transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berada dalam satu negara, namun akan berpengaruh 

jika transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berada di negara yang berbeda, karena setiap negara 

memiliki kebijakan pajak yang berbeda mengenai 

tarif pajaknya. Hal yang sama pernah dikatakan oleh 

Santoso (2004) bahwa dari perspektif pemerintahan, 

penyebab pemerintah kehilangan potensi dalam 

memungut pajak adalah penentuan harga atas 

transaksi hubungan istimewa (transfer pricing), 

karena perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi 

atau istimewa terutama perusahaan multinasional 

akan mengalihkan keuntungannya dari negara-

negara yang memungut pajak dengan tarif yang 

tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang 

memungut pajak dengan tarif yang lebih rendah (low 

tax countries). Terdapat berbagai jenis transaksi 

afiliasi atau transaksi hubungan istimewa, 

Srinivasan (2013) mengatakan bahwa transaksi 

afiliasi atau transaksi hubungan istimewa terbagi 

menjadi tiga kategori yaitu penjualan, pembelian 

dan pinjaman.  
Transaksi penjualan afiliasi adalah suatu 

perusahaan yang melakukan pengalihan penghasilan 

dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan 

afiliasi atau hubungan istimewa dengan harga jual 

yang ditetapkan sesuai kesepakatan tanpa 

menghiraukan apakah harga tersebut sesuai dengan 

harga pasar atau tidak. Adanya hubungan afiliasi dan 

perbedaan tarif setiap negara terutama negara 

dengan tarif pajak yang lebih rendah membuat 

perusahaan memanfaatkan transaksi ini untuk tujuan 

tax avoidance, dengan cara memperkecil penjualan 

atau pendapatan perusahaan 

Transaksi pembelian afiliasi merupakan 

transaksi antar perusahaan yang mempunyai 

hubungan afiliasi atau istimewa dengan 

mengalihkan biaya perusahaan yang satu ke 

perusahaan yang lain seperti biaya yang dikeluarkan 

untuk pembelian barang, harga yang ditetapkan 

dapat lebih besar dari yang seharusnya. Transaksi 

pembelian tersebut akan mempengaruhi beban pajak 

apabila dilakukan dengan pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa di luar negeri karena setiap 

negara memiliki tarif pajak yang berbeda terutama 

negara tax haven. 

Transaksi pinjaman afiliasi adalah transaksi 

pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai 

hubungan afiliasi atau istimewa yaitu dengan 

memberikan pinjaman berbunga. Transaksi 

pinjaman tersebut dilakukan oleh pihak yang 

memiliki hubungan afiliasi, cara yang dilakukan 

yaitu dengan memberikan pinjaman berbunga 

dibandingkan memberikan modal yang sepenuhnya 

belum disetor atau memberikan tambahan modal 

sebab beban bunga atas pinjaman dapat mengurangi 

laba kena pajak sedangkan dividen bukan pengurang 

laba kena pajak 

Tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian 

ini adalah  

1. Untuk mengetahui pengaruh transaksi penjualan 

afiliasi terhadap penghindaran pajak (tax 

avoidance) pada perusahaan manufaktur sub 

sektor industri kima dasar yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh transaksi 

pembelian afiliasi terhadap penghindaran pajak 

(tax avoidance) pada perusahaan manufaktur 

sub sektor industri kima dasar yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh transaksi pinjaman 

afiliasi terhadap penghindaran pajak (tax 



avoidance) pada perusahaan manufaktur sub 

sektor industri kima dasar yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia  

Telaah  Teori  dan Literatur  

Teori keagenan Agency Theory Teori keagenan atau  

Agency Theory adalah teori yang muncul karena 

adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan 

agen (Jensen & Meckling, 1976). Agency theory 

menjelaskan hubungan antara prinsipal yaitu 

pemegang saham dan agen yaitu manajemen 

perusahaan. Pemegang saham tidak terlibat 

langsung dalam aktivitas operasional perusahaan, 

dengan kata lain prinsipal menyediakan fasilitas dan 

dana untuk kegiatan operasi perusahaan. Aktivitas 

operasional perusahaan dijalankan oleh pihak 

manajemen. Pihak manajemen berkewajiban 

mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan 

dan juga berkewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan 

kepadanya. Pemegang saham tentunya berharap 

manajemen dapat mengambil kebijakan dan 

bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang 

saham, namun pada kenyataannya manajemen selalu 

bertindak sesuai dengan kepentingan manajemen 

karena manajemen pasti memiliki kepentingan 

pribadi (Shapiro, 2005 dalam Brian & Martani, 

2014).  

Adanya perbedaan pelaporan antara laba 

komersil dengan laba fiskal dapat menimbulkan 

konflik kepentingan (agency theory) bagi manajer 

dalam melaporkan aktivitas/kinerja perusahaan. 

Manajer (agent) akan melaporkan laba yang lebih 

tinggi dalam laporan keuangan (laba komersil) 

dalam rangka mendapatkan kompensasi (bonus), 

atau terkait peraturan-peraturan dengan kontrak 

hutang (debt convenant). Dalam teori keagenan, 

perencanaan pajak dapat memfasilitasi managerial 

rent extraction yaitu pembenaran atas perilaku 

oportunistik manajer untuk melakukan manipulasi 

laba atau penempatan sumber daya yang tidak 

sesuai. Aktivitas perencanaan dapat dilakukan 

dengan melalui tax avoidance yaitu dengan 

melakukan pengurangan pajak secara eksplisit  
Menurut Undang-undang No.28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Berdasarkan definisi tersebut, Pajak memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang 

mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang 

dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. 

b. Tanpa jasa timbal/kontraprestasi/imbalan 

langsung, yang dapat ditunjukkan mengandung 

arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran 

kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung 

imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah 

atas pembayaran iuran tersebut. Imbalan yang 

secara tidak langsung diperoleh wajib pajak 

adalah berupa pelayanan pemerintah kepada 

seluruh anggota masyarakat, baik yang 

membayar pajak maupun yang dibebaskan dari 

pengenaan pajak, yaitu antara lain 

penyelenggaraan bidang keamanan, 

kesejahteraan, pembuatan jalan, saluran irigasi, 

pencegahan penyakit menular. 

 

Penghindaran pajak menurut Ernest R. 

Mortenson dalam Siti Kurnia (2010:146), 

“Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan 

pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk 

meminimalkan atau menghilangkan beban pajak 

dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat- 

akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran 

pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-

undangan perpajakan secara etik tidak dianggap 

salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka 

mengurangi, menghindari, meminimalkan atau 

meringankan beban pajak dengan cara yang 

dimungkinkan oleh undang-undang pajak”. 

Pengembangan Hipotesis 

 

Hipotesis 1 

Transaksi penjualan afiliasi adalah suatu 

perusahaan yang melakukan pengalihan penghasilan 

dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan 

afiliasi atau istimewa dengan harga jual yang 

ditetapkan sesuai kesepakatan tanpa menghiraukan 

apakah harga tersebut sesuai dengan harga pasar 

atau tidak. Adanya hubungan afiliasi atau hubungan 

istimewa dan perbedaan tarif setiap negara terutama 

negara dengan tarif pajak yang lebih rendah 

             X 
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membuat perusahaan memanfaatkan transaksi ini 

untuk tujuan penghindaran pajak tax avoidance, 
dengan cara memperkecil penjualan atau 

pendapatan perusahaan. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Lilik Jubaidah (2015). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa besar atau kecilnya 

transaksi penjualan hubungan istimewa yang 

dilakukan oleh perusahaan tidak mempengaruhi 

praktik tax avoidance. 

Hipotesis 2 

Transaksi pembelian afliasi merupakan 

transaksi antar perusahaan yang mempunyai 

hubungan istimewa dengan mengalihkan biaya 

perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain 

seperti biaya yang dikeluarkan untuk pembelian 

barang, harga yang ditetapkan dapat lebih besar dari 

yang seharusnya. Transaksi pembelian tersebut akan 

mempengaruhi beban pajak apabila dilakukan 

dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

di luar negeri karena setiap negara memiliki tarif 

pajak yang berbeda terutama negara tax haven. 

Penelitian yang dilakukan Lilik jubaidah (2015) 

menunjukkan transaksi pembelian hubungan 

istimewa memiliki hubungan positif dengan kinerja 

perusahaan. 

Hipotesis 3 

Transaksi pinjaman afiliasi adalah transaksi 

pengalihan biaya antar perusahaan yang mempunyai 

hubungan istimewa yaitu dengan memberikan 

pinjaman berbunga. Transaksi pinjaman tersebut 

dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan 

istimewa, cara yang dilakukan yaitu dengan 

memberikan pinjaman berbunga dibandingkan 

memberikan modal yang sepenuhnya belum disetor 

atau memberikan tambahan modal sebab beban 

bunga atas pinjaman dapat mengurangi laba kena 

pajak sedangkan dividen bukan pengurang laba kena 

pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Jubaidah 

(2015) menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan 

atau penurunan transaksi pinjaman hubungan 

istimewa tidak mempengaruhi besarnya nilai ETR 

yang menjadi pengukuran praktik tax avoidance. 

Metodologi Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jenis penelitian verifikatif 

dengan menggunakan metode penelitian studi kasus 

dengan tekhnik penelitian yang digunakan adalah 

statistik kuntitatif sehingga dapat menghasilkan 

kesimpulan. Objek penelitian pada penelitian ini 

adalah transaksi afiliasi perusahaan sebagai variabel 

independen dan penghindaran pajak tax avoidance 

sebagai variabel dependen. Unit analisis yang 

digunakan adalah group dan Jenis data yang diteliti 

adalah data kuantitatif yang merupakan data 

sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan 

tahunan perusahaan dari website resmi Bursa Efek 

Indonesia www.idx.co.id. Operasionalisasi variabel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

Variabel Indikaor Ukuran Skala 

Transaksi 

penjualan 

afiliasi 

Penjualan 

kepada pihak 

berelasi 

 

=
Penjualan kepada pihak berelasi

total penjualan
 

rasio 

Transaksi 

pembelian 

afiliasi 

Pembelian 

kepada pihak 

berelasi 

=
Pembelian dari pihak berelasi

total biaya operasi
 

rasio 

Transaksi 

pinjaman 

afiliasi 

Pinjaman pihak 

berelasi 
=

Pinjaman dari pihak berelasi

total equitas
 

 

rasio 

Penghidaran 

pajak Tax 

avoidance 

effective tax rate 

ETR 

ETR

=
Total pajak perusahaan 

laba sebelum pajak perusahaan
 

rasio 

Hasil dan Pembahasan  

1. Hasil Penelitian 

Uji Normalitas  

 

Tabel 4.15. Hasil Uji Normalitas 

http://www.idx.co.id/


 

Model regresi yang baik adalah yang 

memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. 

Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi 

normal atau tidak. Jika pada hasil uji Kolmogorov-

Sminov menunjukan p-value lebih besar dari 0,05 

maka data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika 

p-value lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut 

berdistribusi tidak normal. Dari grafik diatas dapat 

menunjukan bahwa residual data telah terdistribusi 

secara normal, hal tersebut dapat dilihat dilihat nilai 

propabilitas sebesar 0,707357 yang berada diatas 

0,05, dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa residual data telah terdistribusi normal  

 

Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.16. Hasil uji multikolinearitas 

 

Syarat untuk menguji multikolinearitas 

adalah untuk melihat coefficient correlation. 

Apabila cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga 

terdapat masalah multokolinearitas pada model 

penelitian. Didalam uji asumsi klasik data yang 

diperoleh tidak boleh terdapat unsur 

multikolinearitas. Cara untuk melihat masalah yang 

terdapat dalam multikolinearitas adalah dengan 

menggunakan correlation matrix seperti terdapat 

pada tabel diatas. Berdasarkan tabel 4.15, uji 

multikolinearitas diatas, seluruh variabel 

independen menunjukan angka koefisien dibawah 

0,85, sehingga dapat disimpulkan setiap variabel 

independen dalam penelian ini memenuhi syarat dan 

tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam 

model regresi ini sehingga model regresi ini layak 

digunakan dalam penelitian.  

 

Uji heterokedasitas 

Tabel 4.17. Uji Heterokedasitas 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2013 2017

Observations 30

Mean      -0.022146

Median   0.044908

Maximum  0.573478

Minimum -0.767291

Std. Dev.   0.318474

Skewness  -0.357645

Kurtosis   2.794301

Jarque-Bera  0.692439

Probability  0.707357 

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 03/19/19   Time: 11:20

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.292905 0.081506 3.593643 0.0013

LOG(X1) -0.049131 0.037259 -1.318642 0.1988

LOG(X2) -0.056302 0.028979 -1.942861 0.0629

LOG(X3) 0.070612 0.039299 1.796798 0.0840

R-squared 0.204332     Mean dependent var 0.236153

Adjusted R-squared 0.112524     S.D. dependent var 0.265345

S.E. of regression 0.249971     Akaike info criterion 0.188621

Sum squared resid 1.624621     Schwarz criterion 0.375447

Log likelihood 1.170685     Hannan-Quinn criter. 0.248388

F-statistic 2.225644     Durbin-Watson stat 2.199317

Prob(F-statistic) 0.109050



Pada penelitian ini dilakukan uji 

heterokedasitas dengan menggunakan uji gletser, 

jika propabilitas pada seluruh variabel independen 

lebih dari 5%  maka model tersebut tidak terdapat 

gejala heterokedasitas. Berdasarkan tabel 4.17, 

setelah melakukan uji tersebut tidak ditemukanya 

heterokedasitas pada seluruh variabel independen 

karena nilai probabilitas melebihi 0,05. Sehingga 

dalam penelitian ini dapat disimpulkan tidak 

terdapat masalah heterokedasitas. 

Uji autokorelasi 

Tabel 4.18. Hasil Uji Autokolerelasi 

 
 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-

1(sebelumnya) (Ghozali, 2011, 110) 

 

Uji autokorelasi yang digunakan untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya autokorelasi dengan 

menggunakan uji Durbin-watson (DW-Test). Hasil 

uji autokorelasi menunjukan hubungan antara 

residual antara satu observasi dengan residual 

observasi lainya. Berdasarkan hasil yang diperoleh 

pada tabel tersebut nilai durbin Watson yaitu 

1,701783 berada anatara DU dan 4-DU yaitu DU 

1,6498 dan 4-DU 2,3502   atau dU ≤ dW ≤ 4-DU 

atau 1,6498 ≤ 1,701738 ≤ 2,3502 berada pada posisi 

tidak terjadinya autokorelasi karena DW berada 

antara DU  dengan 4-DU atau dU ≤ dW ≤ 4-DU  

 

 

Uji koefisien determinasi 

Tabel 4.19 Uji koefisien Determinasi 

 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 

bahwa nilai koefisien dterminasi R2 adalah sebesar 

0,444572 atau 44,46%, hasil ini menunjukan bahwa 

variasi dari penghindaran pajak dapat diterangkan  

 

 

oleh transaksi penjualan afiliasi, pembelian afiliasi, 

pinjaman afiliasi sebesar 44,46%. Dan sisanya 

sebesar 55,54% dijelaskan variabel lain yang tidak 

dimasukan kedalam model persamaan tersebut. 

Uji t-statistik 

Tabel 4.20 Uji t-Statistik 

 
 

Pengaruh transaksi penjualan afiliasi 

terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil 

yang diperoleh dapat diketahui bahwa t statistic 

yaitu sebesar 0,0249 yang berarti nilai tersebut lebih 

kecil dari tingkat signifikasi yang ditetapkan sebesar 

0,05. Oleh karena itu hipotesis pertama yaitu 

transaksi penjualan afiliasi berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak tax avoidance 

Pengaruh transaksi pemebelian afiliasi 

terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil 

yang diperoleh dapat diketahui bahwa t statistic 

sebesar 0,0003 yang berarti nilai tersebut lebih kecil  

 

Dependent Variable: LOGY

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 03/19/19   Time: 11:12

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 30

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOG(X1) -0.109534 0.046013 -2.380499 0.0249

LOG(X2) -0.146824 0.035348 -4.153690 0.0003

LOG(X3) 0.108134 0.043101 2.508817 0.0187

C -1.294658 0.090714 -14.27188 0.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.444572     Mean dependent var -1.730999

Adjusted R-squared 0.380484     S.D. dependent var 0.737726

S.E. of regression 0.337186     Sum squared resid 2.956052

F-statistic 6.936922     Durbin-Watson stat 1.701738

Prob(F-statistic) 0.001393

Unweighted Statistics

R-squared 0.224020     Mean dependent var -1.361671

Sum squared resid 3.714885     Durbin-Watson stat 1.434335
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Periods included: 5

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 30

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOG(X1) -0.109534 0.046013 -2.380499 0.0249

LOG(X2) -0.146824 0.035348 -4.153690 0.0003

LOG(X3) 0.108134 0.043101 2.508817 0.0187

C -1.294658 0.090714 -14.27188 0.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.444572     Mean dependent var -1.730999

Adjusted R-squared 0.380484     S.D. dependent var 0.737726

S.E. of regression 0.337186     Sum squared resid 2.956052

F-statistic 6.936922     Durbin-Watson stat 1.701738

Prob(F-statistic) 0.001393

Unweighted Statistics

R-squared 0.224020     Mean dependent var -1.361671

Sum squared resid 3.714885     Durbin-Watson stat 1.434335

Dependent Variable: LOGY

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 03/19/19   Time: 11:12

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 30

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOG(X1) -0.109534 0.046013 -2.380499 0.0249

LOG(X2) -0.146824 0.035348 -4.153690 0.0003

LOG(X3) 0.108134 0.043101 2.508817 0.0187

C -1.294658 0.090714 -14.27188 0.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.444572     Mean dependent var -1.730999

Adjusted R-squared 0.380484     S.D. dependent var 0.737726

S.E. of regression 0.337186     Sum squared resid 2.956052

F-statistic 6.936922     Durbin-Watson stat 1.701738

Prob(F-statistic) 0.001393

Unweighted Statistics

R-squared 0.224020     Mean dependent var -1.361671

Sum squared resid 3.714885     Durbin-Watson stat 1.434335



dari tingkat signifikasi yang ditetapkan sebesar 0,05 

oleh karena itu hipotesis kedua yaitu transaksi 

pembelian afiliasi berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak tax avoidance 

Pengaruh transaksi pinjaman afiliasi 

terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil 

yang diperoleh dapat diketahui bahwa t statistic 

sebesar 0,0187 nilai tersebut lebih kecil dari tingkat 

signifikasi yang ditetapkan sebesar 0,05 oleh karena 

itu hipotesis ketiga yaitu transaksi pinjaman afiliasi 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak tax 

avoidance 

 

Uji statistik F 

Tabel 4.21 Uji Statistik F 

 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat 

diketahui bahwa uji F statistik adalah 6, 936922 

yang artinya apabila nilai F lebih besar dari 4 maka 

dapat dikatakan model regresi tersebut baik. dengan 

nilai propabilitas adalah 0,001393  yaitu dibawah 

0,05 atau 0,001393 ≤ 0,05 maka koefisien regresi 

bersifat signifikan dan secara simultan variabel 

independen merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen.  

Pembahasan 

Pengaruh Transaksi Penjualan Afiliasi 

Terhadap Penghindaran Pajak Tax Avoidance 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 

hasil penelitian menunjukan variabel transaksi 

penjualan afiliasi berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak tax avoidance yang diproksikan 

dengan ETR effective tax rate karena Berdasarkan 

hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa t 

statistic yaitu sebesar 0,0248 yang berarti nilai 

tersebut lebih kecil dari tingkat signifikasi yang 

ditetapkan sebesar 0,05  dan berdasarkan adanya 

grafik transaksi penjualan afiliasi yang 

menggambarkan  cukup besarnya transaksi 

penjualan afiliasi perusahaan dari enam perusahaan 

setiap tahunya dan dilihat pada grafik penghindaran 

pajak yang menggambarkan lebih mendekati angka 

0 dibandingkan dengan angka 1 yang artinya adalah 

ketika hasil dari perhitungan tersebut lebih 

mendekati angka nol maka terdapat indikasi adanya 

penghindaran pajak (Ajeng Wijayanti, Anita 

Wijayanti, Yuli Chomsatu.2017), Hal ini dapat 

diartikan besar kecilnya penjualan afiliasi 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena 

penjualan yang dilakukan tidak hanya pada 

perusahaan afliasi yang terdapat di dalam negeri 

melainkan penjualan afiliasi juga terjadi di luar 

negeri, hal tersbut memberikan kesulitan sendiri 

bagi fiskus ataupun pemerintah untuk memastikan 

harga pasar yang wajar, hal tersebut terjadi karena 

adanya perbedaan kondisi ekonomi dan aturan yang 

berlaku setiap negara sehingga terjadi adanya 

kemungkinan praktek penghindaran pajak  tax 

avoidance. Hasil ini serupa dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Francis wejig (2013) yang 

menyatakan bahwa penghasilan atau pendapatan 

melalui pembayaran royalty berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak, tetapi yang dilakukan oleh 

penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan oleh 

Lilik Jubaidilah (2015) dan Clarissa Belinda (2016) 

yang menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh 

transaksi penjualan hubungan istimewa atau 

penjualan Related perty transaction RPT terhadap 

penghindaran pajak.  

Pengaruh Transaksi Pembelian Afiliasi 

Terhadap Penghindaran Pajak Tax Avoidance 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 

hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa t 

statistic sebesar 0,0003 yang berarti nilai tersebut 

lebih kecil dari tingkat signifikasi yang ditetapkan 

sebesar 0,05 hasil penelitian menunjukan variabel 

transaksi pembelian afiliasi berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak tax avoidance hal tersebut dapat 

diketahui dari adanya grafik transaksi pembelian 

afiliasi perusahaan yang menggambarkan dari enam 

perusahaan dari setiap tahun yang merupakan 

transaksi pembelian afiliasi yang begitu besar dan 

diketahui pada grafik penghindaran pajak yang 

menggambarkan lebih mendekati angka 0 

dibandingkan dengan angka 1 yang artinya adalah 

ketika hasil dari perhitungan tersebut lebih 

mendekati angka nol maka terdapat indikasi adanya 

penghindaran pajak (Ajeng Wijayanti, Anita 

Dependent Variable: LOGY

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 03/19/19   Time: 11:12

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 30

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LOG(X1) -0.109534 0.046013 -2.380499 0.0249

LOG(X2) -0.146824 0.035348 -4.153690 0.0003

LOG(X3) 0.108134 0.043101 2.508817 0.0187

C -1.294658 0.090714 -14.27188 0.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.444572     Mean dependent var -1.730999

Adjusted R-squared 0.380484     S.D. dependent var 0.737726

S.E. of regression 0.337186     Sum squared resid 2.956052

F-statistic 6.936922     Durbin-Watson stat 1.701738

Prob(F-statistic) 0.001393

Unweighted Statistics

R-squared 0.224020     Mean dependent var -1.361671

Sum squared resid 3.714885     Durbin-Watson stat 1.434335



Wijayanti, Yuli Chomsatu.2017). Hal tersebut 

didasarkan karena sebagian besar transaksi 

pembelian afiliasi yang dilakukan dengan 

perusahaan yang berada di negara yang memiliki 

tarif pajak yang lebih tinggi dari Indonesia, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan 

perusahaan melakukan transaksi pembelian afiliasi 

bukan untuk meminimalkan laba perusahaan di 

Indonesia, melainkan untuk meminimalkan laba 

perusahaan yang berada di negara yang tarifnya 

lebih tinggi agar laba perusahaan di Indonesia 

menjadi menjadi lebih besar tetapi jumlah seluruh 

beban pajaknya menjadi lebih kecil. Hasil penelitian 

ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lilik Jubaidillah (2015) yang menyatakan bahwa 

transaksi pembelian hubungan istimewa 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak tax 

avoidance. Namun hal tersebut juga berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Clarissa Belinda 

(2016) yang menunjukan bahwa tidak adanya 

pengaruh transaksi pembelian afiliasi atau hubungan 

istimewa atau pembelian Related perty transaction 

RPT terhadap penghindaran pajak. 

Pengaruh Transaksi Pinjaman Afiliasi Terhadap 

Penghindaran Pajak tax avoidance 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, hasil yang diperoleh dapat diketahui 

bahwa t statistik sebesar 0,0187 nilai tersebut lebih 

kecil dari tingkat signifikasi yang ditetapkan sebesar 

0,05. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel 

transaksi pinjaman afiliasi mempengaruhi besarnya 

nilai ETR yang menjadi praktek tax avoidance. Hal 

tersebut dikarenakan transaksi pinjaman tersebut 

dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan 

istimewa, cara yang dilakukan yaitu dengan 

memberikan pinjaman berbunga dibandingkan 

memberikan modal yang sepenuhnya belum disetor 

atau memberikan tambahan modal sebab beban 

bunga atas pinjaman dapat mengurangi laba kena 

pajak sedangkan dividen bukan pengurang laba kena 

pajak.. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Francis Wejig (2013) yang 

menyatakan bahwa pinjaman afiliasi berpengaruh 

terhadap adanya upaya penghindaran pajak. Namun 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan Lilik 

jubaidilah (2015) dan Oktavia (2012) bahwa 

transaksi pinjaman afiliasi tidak berpengaruh 

terhadap penghindaran pajak tax avoidance. 

Penutup 

Simpulan 

Pengaruh Transaksi Penjualan Afiliasi 

Terhadap Penghindaran Pajak Tax Avoidance 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil 

penelitian menunjukan variabel transaksi penjualan 

afiliasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

tax avoidance yang diproksikan dengan ETR 

effective tax rate. Hal ini dapat diartikan besar 

kecilnya penjualan afiliasi berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak karena penjualan yang 

dilakukan tdak hanya pada perusahaan afliasi yang 

terdapat di dalam negeri melainkan penjualan 

afiliasi juga terjadi di luar negeri, hal tersbut 

memberikan kesulitan sendiri bagi fiskus ataupun 

pemerintah untuk memastikan harga pasar yang 

wajar, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan 

kondisi ekonomi dan aturan yang berlaku setiap 

negara sehingga terjadi adanya kemungkinan 

terjadinya penghindaran pajak  tax avoidance. Hasil 

ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Francis wejig (2013) yang menyatakan bahwa 

penghasilan atau pendapatan melalui pembayaran 

royalty berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 

tetapi yang dilakukan oleh penelitian ini berbeda 

dengan yang dilakukan oleh Lilik Jubaidilah (2015) 

dan Clarissa Belinda (2016) yang menunjukan 

bahwa tidak adanya pengaruh transaksi penjualan 

hubungan istimewa atau penjualan Related perty 

transaction RPT terhadap penghindaran pajak. 

Pengaruh Transaksi Pembelian Afiliasi 

Terhadap Penghindaran Pajak Tax Avoidance 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil 

penelitian menunjukan variabel transaksi pembelian 

afiliasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

tax avoidance yang diproksikan dengan ETR 

effective tax rate. hal tersebut dikarenakan sebagian 

besar transaksi pembelian afiliasi yang dilakukan 

dengan perusahaan yang berada di negara yang 

memiliki tarif pajak yang lebih tinggi dari Indonesia, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan 

perusahaan melakukan transaksi pembelian afiliasi 

bukan untuk meminimalkan laba perusahaan di 

Indonesia, melainkan untuk meminimalkan laba 

perusahaan yang berada di negara yang tarifnya 

lebih tinggi agar laba perusahaan di Indonesia 

menjadi menjadi lebih besar tetapi jumlah seluruh 

beban pajaknya menjadi lebih kecil. Hasil penelitian 

ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lilik Jubaidillah (2015) yang menyatakan bahwa 

transaksi pembelian hubungan istimewa 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak tax 

avoidance. Namun hal tersebut juga berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Clarissa Belinda 

(2016) yang menunjukan bahwa tidak adanya 



pengaruh transaksi pembelian afiliasi atau hubungan 

istimewa atau pembelian Related perty transaction 

RPT terhadap penghindaran pajak. 

Pengaruh Transaksi Pinjaman Afiliasi 

Terhadap Penghindaran Pajak Tax Avoidance 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Hasil 

penelitian menunjukan bahwa variabel transaksi 

pinjaman afiliasi mempengaruhi besarnya nilai ETR 

yang menjadi praktek tax avoidance. Hal tersebut 

dikarenakan transaksi pinjaman tersebut dilakukan 

oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa, cara 

yang dilakukan yaitu dengan memberikan pinjaman 

berbunga dibandingkan memberikan modal sebab 

beban bunga atas pinjaman dapat mengurangi laba 

kena pajak sedangkan dividen bukan pengurang laba 

kena pajak.. Hasil penelitian ini serupa dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Francis Wejig (2013) 

yang menyatakan bahwa pinjaman afiliasi 

berpengaruh terhadap adanya upaya penghindaran 

pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan Lilik jubaidilah (2015) dan Oktavia 

(2012) bahwa transaksi pinjaman afiliasi tidak 

berpengaruh terhadap penghindaran pajak tax 

avoidance.  

Saran 

Bagi Penelitian Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

menambah sampel perusahaan. Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan manufaktur sub sektor 

industri kimia dasar, penelitian selanjutnya 

hendaknya dilakukan pada sektor perusahaan yang 

lain di luar perusahaan manufaktur sub sektor 

industri kimia dasar. Agar diperoleh data yang lebih 

baik dan kesimpulan yang dihasilkan memiliki 

cakupan yang lebih luas. Penelitian selanjutnya 

dapat menggunakan variabel-variabel lain yang 

dapat mempengaruhi penghindaran pajak tax 

avoidance selain transaksi afiliasi perusahaan yaitu 

anatara lain return on assets ROA dan leverage  

Bagi Perusahaan  

Bagi perusahaan Manufaktur industri kimia 

dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

disarankan dapat mematuhi segala regulasi 

perpajakan yang ada agar setiap aktifitas ekonomi 

tidak ada yang dirugikan melainkan mengarah pada 

saling menguntungkan baik pada pemerintah 

maupun perusahaan sebagai wajib pajak badan. 

Disamping itu, pihak perusahaan diharapkan mampu 

memahami aturan mengenai transaksi afiliasi karena 

dalam jangka panjang dapat memberikan dampak 

pada pendapatan negara disektor pajak. 

Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pemerintah dalam menetapkan 

regulasi yang tepat terhadap adanya mekanisme 

transaksi afiliasi untuk mencegah adanya praktik 

penghindaran pajak tax avoidance yang 

berpengaruh pada penerimaan negara dalam sektor 

pajak. 

Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan 

wawasan dan gambaran mengenai aktifitas transaksi 

afiliasi yang dilakukan perusahaan bisa menciptakan 

adanya upaya penghindaran pajak tax avoiadance 
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