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ABSTRACT
Adapun tujuan penelitian ini diadakan ialah untuk mengetahui
pengaruh Tax Avoidance terhadap Struktur Modal dengan variabel
mediasi Ukuran Perusahaan pada perusahaan subsektor makanan
dan minuman pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2019.
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan
menggunakan aplikasi SPSS. Adapun sampel diambil dari
perusahaan subsector yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2019
sebayak 15 perusahaan. Analisis statistik data yang diambil yakni
deskriptif statistik, koefisien determinasi, regresi analisis. Hasil
analisis menunjukkan bahwa Tax Avoidance dan Struktur Modal
tidak berpengaruh signifikan, Ukuran Perusahaan dan Struktur
Modal berpengaruh signifikan , dan Tax Avoidance pada Struktur
Modal dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel mediasi.

Pendahuluan
Setiap instansi baik perseroan maupun korporasi membutuhkan modal untuk
mengembangkan usahanya, baik modal asing ataupun modal sendiri. Pendapat Munawir
(2001) tentang modal adalah kepemilikan oleh suatu perusahaan baik itu dalam modal saham
atau pos modal, dana yang tersisa setelah melunasi atau menyelesaikan kewajibannya.
Perbandingan antara kewajiban (hutang) dengan ekuitas disebut sebagai struktur modal.
Struktur modal sangat dipengaruhi beberapa faktor yaitu konsekuensi yang mungkin terjadi
pada perusahaan, beban pajak, keefektifan keuangan dan kegigihan manajemen. Dalam hal
ini khususnya dalam hal utang manajer setiap perusahaan harus mampu menyeimbangkan
modal asing dan modal sendiri. Hutang (modal asing) sudah merupakan hal umum yang
sering kita dengarkan. Hutang (modal asing) merupakan salah satu pendanaan yang
dilakukan oleh perusahaan.

Kasus utang tertinggi berdasarkan laporan keuangan 2019 yang sudah dibedah pada
perusahaan subsektor tekstil adalah PT Century Textile Industry Tbk (CNTX) senilai
US$47.8 juta dengan rasio hutang 5.70. Kasus yang lain terjadi pada PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk memiliki utang sebesar US$1.63 juta tetapi mengingat dana
yang ada tidak cukup untuk membayar utang yang jatuh tempo tahun depan sehingga
berusaha mencari dana tambahan sebesar US$900 juta.
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Beberapa faktor yang menjadi penyebab terbentuknya struktur modal adalah penghindaran
pajak dan ukuran perusahaan. Penghindaran pajak oleh wajib pajak baik secara ilegal maupun
legal, melihat adanya peluang yang memungkinkan untuk melakukan Tax Avoidance
(penghindaran pajak). Menurut Pohan (2016), mengatakan bahwa tax avoidance merupakan
suatu cara yang dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak dengan menaati ketentuan
pajak tetapi menggunakan cara yang lain seperti memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang
ada dalam ketentuan perpajakan oleh si wajib pajak. Sehingga dapat kita katakan bahwa Tax
avoidance merupakan suatu cara penghindaran pajak dengan pemanfaatan terhadap celah
peraturan pajak yang ada. Cara ini memang legal tetapi tidak sesuai dengan norma yang ada.
Dalam hal ini Wedari (2006) dalam Eka (2010) mengatakan ukuran dari sebuah perusahaan
dapat dilihat dari kapitalisasi pasar, nilai buku dan laba nya, pada perusahaan besar hal itu
dapat dilihat melalui peningkatannya.
Menurut Wardani dan Rumahorbo (2018), dalam hasil penelitiannya bahwa tax avoidance
pada biaya hutang tidak berpengaruh. Sedangkan penelitian Elvis dan Desy (2019),
menyatakan bahwa tax avoidance memiliki pengaruh yang negatif pada biaya hutang.
Sedangkan penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan dan struktur modal menurut
Sawitri dan Lestari (2015) berpengaruh positif tetapi tidak relevan. Sama halnya dengan
penelitian menurut Septiani dan Suryana (2018) terbukti berpengaruh. Artinya apabila size
mengalami peningkatan maka struktur modal mengalami peningkatan pula. Berdasarkan
penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang berbeda, maka peneliti ingin membuktikan
penelitian sebelumnya dengan menggabungkan variabel penghindaran pajak dan ukuran
perusahaan atas subsektor makanan & minuman yang listing di BEI periode 2018-2019.

Kajian Teori dan Telaah Literatur
Tax Avoidance
Penghindaran pajak merupakan suatu cara pengurangan pajak oleh perusahaan.
Arfan (2016:51) dalam Wardani dan Rumahorbo (2018) mengemukakan rumus sebagai
berikut :
𝑪𝑬𝑻𝑹 =

𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐲𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

Struktur Modal
Pengukuran dalam penelitian ini adalah banyaknya kewajiban dengan ekuitas,
dengan rumus sebagai berikut.
𝑫𝑬𝑹 =

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥

Ukuran Perusahaan
Peneliti mengambil total aset sebagai indikator, dengan rumus :
𝑭𝒊𝒓𝒎 𝒔𝒊𝒛𝒆 = 𝑳𝒐𝒈𝒏(𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔)

Tax Avoidance dan Struktur Modal
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Menurut Pohan (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa penghindaran pajak (tax
avoidance) itu sendiri yaitu trik yang digunakan perusahaan untuk melakukan penghindaran
pajak secara legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Tidak jarang kita dikagetkan oleh
pemberitaan mengenai hal penghindaran pajak oleh perusahaan. Padahal pada kenyataannya
perusahaan ialah wajib pajak yang memiliki kontribusi yang lebih daripada wajib pajak
lainnya. Astuti dan Aryani (2016) menyatakan bahwa bagi perusahaan, mengupayakan agar
membayar pajak sekecil mungkin sehingga mendapatkan laba bersih yang lebih besar. Rudi
dan Dwimulyani (2019), penghindaran pajak pada struktur modal tidak memiliki
pengaruh yang signifikan. Sedangkan Elvis & Desy (2019), Penghindaran pajak memberikan
pengaruh yang negatif pada biaya hutang. Dengan arti bahwa jika terjadi peningkatan nilai
Cash ETR maka menyatakan penurunan peghindaran pajak perusahaan dan biaya hutang
yang terjadi menurun pula. Maka dalam melakukan perbandingan digunakanlah Cash ETR
sebagai indikator karena jumlah kas yang dibayarkan oleh perusahaan dapat menunjukkan
tindakan penghindaran pajak, diakibatkan oleh banyaknya kas keluar oleh perusahaan dalam
melunasi pajak ialah beban pajak yang sudah dibayar.
H1 : Penghindaran Pajak dan Struktur Modal berpengaruh positif dan signifikan

Ukuran Perusahaan dan Struktur Modal
Baik buruknya kinerja perusahaan boleh diketahui dengan melihat tingkat ukuran
perusahaan. Ambarsari & Hermanto (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan ukuran
perusahaan tidak berhubungan pada struktur modal . Sedangkan Lasut, Rante & Raintung
(2018), pada penelitian yang dilakukannya terbukti adanya pengaruh yang positif dan
relevan. Sama halnya dengan penelitian Denziana & Yunggo (2017), menjelaskan pengaruh
ukuran perusahaan dan struktur modal berpengaruh signifikan dan positif.
H2 : Ukuran Perusahaan dan Struktur Modal berpengaruh positif dan signifikan

Metode Penelitian
Variabel Penelitian
Komponen varibel independend (X) yaitu Tax Avoidance dengan indikator Cash ETR (CETR).
Adapun variabel mediasi yaitu Ukuran Perusahaan, sedangkan variabel dependend (Y) yaitu
Struktur Modal dengan indikatornya DER.
Populasi & Sampel
Perusahaan subsektor makanan dan minuman yang Terdaftar di BEI tahun 2018-2019
dari 15 perusahaan dan 30 sampel. Adapun nama perusahaan dan kode perusahaan yakni:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nama Perusahaan
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Ultra Jaya Milk Industry Tbk
PT Siantar Top Tbk
PT Sariguna Primatirta Tbk
PT Buyung Poetra Sembada Tbk
Delta Djakarta Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
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Kode Perusahaan
CEKA
CAMP
AISA
ULTJ
STTP
CLEO
HOKI
DLTA
INDF
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Mayora Indah Tbk
Multi Bintang Indonesia Tbk
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk
Prasidha Aneka Niaga Tbk
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk

ICBP
MYOR
MLBI
PCAR
PSDN
ROTI

Sumber Data
Data yang digunakan dari perusahaan subsektor makanan dan minuman yang listing di BEI
periode 2018-2019.

Analisis Data
Analisis statistik data yang digunakan yaitu koefisien determinasi ,signifikan test, regresi
analisis. Dengan persamaan sebagai berikut.
DER = b0 + b1CETR + b2Ln TA
Deskripsi :
DER

: Debt to Equity Ratio, Struktur Modal

b0

: konstan

b1, b2 : koefisien
CETR : Cash Effective Tax Rate, Tax Avoidance
Ln TA : Logaritma natural Total Asset, Ukuran Perusahaan

Hasil dan Pembahasan
Koefisien Determinasi
Tabel SPSS menunjukkan bahwa pada model 1 nilai R-Squarenya sebanyak .041 yang artinya
kontribusi penghidaran pajak terhadap perbedaan pada struktur modal adalah sebesar 4.1%.
Terkait model 2, didapati bahwa dengan mediasi ukuran perusahaan maka didapati
kontribusi penghidaran pajak dan ukuran perusahaan terhadap perubahan pada struktur
modal menjadi sebesar 19.5% dan didapati perubahan dalam nilai R-Square change sebesar
.135 atau 13.5%.
Significant Test
Hasil uji signifikan menunjukkan bahwa pada model 1 penghidaran pajak dan struktur modal
tidak berpengaruh, ini dibuktikan dengan F-test 1.203 dan nilai significant 0.282 pada α = 0.05
atau 5%. Sedangkan pada model 2, didapati bahwa dengan adanya mediasi ukuran
perusahaan maka didapati pengaruh penghidaran pajak, ukuran perusahaan terhadap
struktur modal adalah significant dengan tingkat signifikan 0.054 pada level significant 10%
dengan F-test 3.260.
Regression
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Hasil uji signifikan menunjukkan bahwa pada variable independent terlihat bahwa pada
model 1 tidak ada pengaruh signifikan pada variable penghidaran pajak terhadap struktur
modal dengan nilai signifikan 0.282 pada level signifikan 5%. Sedangkan pada model 2,
didapati dengan adanya mediasi ukuran perusahaan, didapati bahwa penghidaran pajak dan
struktur modal tetap memiliki pengaruh yang tidak signifikan yaitu 0.189 pada level
signifikan 5%. Dan terkait ukuran perusahaan dan struktur modal didapati adanya pengaruh
yang signifikan dengan level signifikan 0.032 pada level signifikan 5%. Dengan demikian
keberadaan ukuran perusahaan sepenuhnya memediasi pengaruh penghidaran pajak dan
struktur modal.
H1 : Tax Avoidance dan Struktur Modal
Hasil penelitian membuktikan bahwa penghindaran pajak (ETR) dan struktur modal tidak
berpengaruh, sehingga H1 ditolak. Hasil ini didukung oleh Wardani dan Rumahorbo (2018),
sebagai peneliti terdahulu bahwa dalam penelitiannya menyatakan tax avoidance tidak
berpengaruh terhadap struktur modal sedangkan Elvis & Desy (2019) tidak mendukung hasil
ini karena dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tax aoidance berpegaruh negatif terhadap
stuktur modal.
H2 : Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas
Hasil penelitian membuktikan yakni ukuran perusahaan dan struktur modal berpengaruh
signifikan, sehingga H2 diterima. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Denziana dan
Yunggo (2017) dan juga Lasut, Rante & Raintung (2018). Akan tetapi bertentangan dengan
hasil penelitian Ambarsari dan Hermanto (2017) yang menunjukkan tidak ada pengaruh antar
keduanya.

Penutup
Simpulan
Dari penjelasan yang sudah diuraikan di atas diperoleh simpulan bahwa :
1. Tax Avoidance dan Struktur Modal tidak berpengaruh signifikan pada perusahaan
subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019.
2. Ukuran Perusahaan dan Struktur Modal berpengaruh signifikan pada perusahaan
subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019.
Saran
Saran yang bisa disampaikan ialah bagi manajemen perusahaan kiranya setelah membaca
hasil penelitian ini boleh mengetahui bahwa penghindaran pajak dan struktur modal tidak
berpengaruh berbanding terbalik dengan adanya pengaruh relevan dan positif antar ukuran
perusahaan & struktur modal. Apabila penelitian ini benar adanya, maka perusahaan dapat
mengetahui alasan yang mempengaruhi struktur modal dan perusahaan boleh berjalan
dengan sebaik-baiknya. Bagi investor agar boleh memasukkan ukuran perusahaan sebagai
tolak ukur sebelum melakukan penanaman modal pada perusahaan yang dituju tersebut. Bagi
peneliti berikutnya agar mengambil sampel yang lain selain perusahaan subsektor diatas.
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