
 

 

RINGKASAN 

 

MURSAL HARAHAP. Dampak Faktor Eksternal dan Internal terhadap Effektive 

Tax Rate Perusahaan Sektor Infratruktur, Utilitas & Transportasi di Bursa Efek 

Indonesia. Dibimbing oleh BONAR M SINAGA, ALDER H MANURUNG dan 

TUBAGUS NUR A MAULANA. 

 

Pajak merupakan suatu pungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah 

untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi 

pajak rata-rata sebesar 71% terhadap APBN pada periode tahun 2010-2015. Hal 

tersebut menjadikan pajak penting bagi berjalannya roda pemerintahan dan 

pembangunan bangsa Indonesia. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa faktor 

eksternal dan internal perusahaan memengaruhi pembayaran pajak dan effektive tax 

rate (ETR).  Namun,  bukti empiris masih kurang  di Indonesia.   

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitan bertujuan: (1) menganalisis 

perkembangan effective tax rate perusahaan; (2)  menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dalam model effective tax rate 

perusahaan pada sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi (IUT) di Bursa Efek 

Indonesia; dan (3) menganalisisi dampak faktor eksternal dan internal terhadap 

pembayaran pajak dan effective tax rate perusahaan pada sektor infrastruktur, 

utilitas dan transportasi di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan dipilih harus 

menghasilkan keuntungan selama periode 2010 hingga 2015. Penelitian 

menggunakan model persamaan simultan. Model dibangun melalui tahap 

spesifikasi model, identifikasi model, estimasi model, validasi model dan simulasi 

model. Model terdiri atas 20 persamaan. Pada model terdapat 7 persamaan 

struktural dan 13 persamaan identitas. Model diestimasi dengan metode 2SLS (Two 

Stage Least Square). Pengolahan data menggunakan program software komputer 

SAS/ETS versi 9.4. Validasi dan simulasi model menggunakan metode Siedel.   

Hasil penelitian menunjukkan: (1) perusahaan sektor IUT cukup patuh 

membayar pajak hal ini terlihat dari rata-rata ETR sektor IUT tidak berbeda nyata 

dengan sektor lainnya di BEI; (2) model effective tax rate perusahaan dibentuk dari 

persamaan SALES (penjualan), TC (total cost), DA (depresiasi dan amortisasi), AT 

(aktiva tetap), AL (aktiva lancar), DEBT (hutang) dan INT (beban bunga); dan (3) 

hasil validasi model pembayaran pajak dan ETR perusahaan adalah valid, sehingga 

model yang dibangun diyakini sudah dapat mewakili dunia nyata. Simulasi model 

pembayaran pajak dan ETR dengan berbagai simulasi; (a) tarif pajak naik 

berdampak positif pada kenaikan tax (pajak) dan menaikkan ETR; (b) tarif pajak 

turun berdampak pada penurunan pajak dan penurunan ETR; (c) suku bunga BI 

turun berdampak pada kenaikan tax maupun ETR; (d) GDP (Gross Domestic 

Product) naik berdampak pada kenaikan  tax dan kenaikan ETR; (e)  inflasi naik 

berdampak pada kenaikan tax  dan ETR; (f) depresiasi nilai tukar rupiah terhadap 

US dollar  berdampak pada penurunan tax dan ETR; (g) equity naik berdampak 

pada kenaikan pajak dan ETR; (h) HPPBUA turun berdampak terhadap kenaikan 

pajak dan ETR; (i) skenario simulasi kombinasi depresiasi NT rupiah atau kenaikan 

tarif pajak dengan kenaikan EQ atau penurunana HPPBUA berdampak terhadap 

peningkatan kinerja keuangan, pembayaran pajak dan ETR yang paling tinggi. 

Implikasi manajerial bagi perusahaan: (1)  ETR di sektor IUT tidak berbeda 

nyata dengan ETR rata-rata di BEI,  maka mempertahankan kebijakan pembayaran 



 

 

pajak dan tingkat ETR atau tax planing yang sudah ada adalah tepat; (2) variabel 

SIZE, GB, PC, DA, HPPBUA, EQ, SALES, DEBT dan BIR berpengaruh bagi 

kinerja keuangan perusahaan, maka disarankan memperluas jejaring usaha, 

melakukan merger/akusisi, melakukan efisiensi dan mencari pembiayaan murah 

pada sektor IUT; dan (3) untuk meningkatkan kinerja keuangan persahaan ketika 

nilai tukar rupiah terdepresiasi  atau pemerintah menaikkan tarif pajak maka 

perusahaan disarankan menambah EQ atau melakukan efisiensi HPPBUA. 

Implikasi manajerial penelitian bagi pemerintah yaitu: (1) ETR di sektor IUT 

tidak berbeda nyata dengan ETR rata-rata di BEI maka pemerintah 

mempertahankan kebijakan atau regulasi perpajakan yang sudah ada serta 

mendorong perusahaan untuk listing di BEI dengan berbagai kemudahaan 

administrasi; (2) variabel SIZE, GB, PC, DA, HPPBUA, EQ, SALES, DEBT dan 

BIR berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Untuk meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan  maka disarankan agar pemerintah membuat kebijakan atau 

regulasi perpajakan  yang dapat mendorong perusahan meningkatkan SIZE, 

melakukan marger /aquisisi,  melakukan efisiensi dan mencari pembiayaan murah 

pada sektor IUT; dan (3) untuk meningkatkan pembayaran pajak dan ETR 

perusahaan, ketika nilai tukar rupiah terdepresiasi atau pemerintah menaikkan tarif 

pajak maka disarankan pemerintah mendorong dan memfasilitasi perusahaan 

menambah EQ atau melakukan efisiensi HPPBUA. 

Saran untuk penelitian lanjut yaitu: (1) penelitian di perusahaan yang tidak 

terdaftar di BEI; (2) disagregasi sektor IUT menjadi sub sektor; dan (3) 

memasukkan variabel asumsi makro APBN yaitu harga minyak bumi dan lifting 

minyak/gas dalam model. 
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