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Abstract: This study aims to examine the effect of the purpose of financial derivatives usage 

(both for speculative and hedging purposes) and tax environment characteristics on the 

relationship between the use of financial derivatives and tax avoidance. This study uses a 

cross-country analysis with the scope of ASEAN countries, consisting of Philippines, 

Indonesia, Malaysia, and Singapore. By using samples of corporate financial derivatives 

users, the results of this study show that the use of financial derivatives positively affects the 

level of tax avoidance. This study also finds that the positive effect of the level of financial 

derivatives on the level of tax avoidance is higher in companies using financial derivatives 

for speculative purposes than in companies using financial derivatives for hedging purposes. 

Lastly, this study also finds that the positive effect of the use of financial derivatives on the 

level of tax avoidance is lower in countries with a competitive tax environment than in 

countries with an uncompetitive tax environment. The results indicate that in countries with a 

competitive tax environment, the use of financial derivatives as a tool of tax avoidance can be 

replaced (substituted) by tax facilities that are beneficial to companies. 
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1. Pendahuluan 

Menurut Barton (2001), Pincus dan Rajgopal (2002), serta Huang et al. (2009), instrumen 

derivatif keuangan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi volatilitas arus kas dan volatilitas 

laba yang disebabkan oleh faktor risiko pasar, seperti: fluktuasi suku bunga, fluktuasi nilai tukar mata 

uang asing, fluktuasi harga komoditas, dan faktor risiko lainnya. Derivatif keuangan dapat digunakan 

untuk mengurangi volatilitas laba perusahaan karena penggunaan derivatif keuangan berpengaruh 

langsung terhadap komponen arus kas perusahaan, yang pada gilirannya juga turut berpengaruh 

terhadap laba perusahaan (Barton, 2001). Hal ini terjadi karena laba merupakan penjumlahan dari 

komponen arus kas dan komponen akrual, sehingga apabila suatu perusahaan menggunakan derivatif 

keuangan untuk mengurangi fluktuasi dari komponen arus kas, maka pada gilirannya penggunaan 

derivatif keuangan tersebut juga akan mengurangi volatilitas dari laba yang dilaporkan (Barton, 

2001). Penggunaan derivatif keuangan untuk mengurangi volatilitas arus kas dan volatilitas laba 

tersebut merupakan bentuk manajemen laba riil (real earnings management), yang ditujukan untuk 

perataan laba perusahaan agar laba yang dilaporkan menjadi relatif stabil dan tidak fluktuatif (Barton, 

2001; Pincus dan Rajgopal, 2002; Huang et al., 2009; Murwaningsari, 2011).  

Selain dapat digunakan sebagai alat manajemen laba, derivatif keuangan juga dapat digunakan 

sebagai alat penghindaran pajak. Menurut Donohoe (2011a), derivatif keuangan merupakan alat 

penghindaran pajak yang canggih. Seorang perencana pajak yang pandai akan memanfaatkan fitur-

fitur yang kompleks dari derivatif keuangan, untuk merancang transaksi yang menguntungkan bagi 

pihak perusahaan dari segi pembayaran pajak (Donohoe, 2011a; Donohoe 2011b; Donohoe, 2012; 

Donohoe, 2015). Kompleksitas yang melekat pada instrumen derivatif tersebut memberikan peluang 

bagi perusahaan untuk mengeksplorasi ambiguitas dalam peraturan perpajakan. Hal inilah yang 

mendorong perusahaan untuk memanfaatkan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak 

(Donohoe, 2011a; Donohoe 2011b; Donohoe, 2012; Donohoe, 2015).  

Studi mengenai penggunaan derivatif keuangan sebagai alat manajemen laba telah berkembang 

pesat, namun studi mengenai penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak belum 

banyak ditemukan. Dengan semakin pesatnya perkembangan pasar derivatif di regional ASEAN, 

maka studi untuk mengisi keterbatasan bukti empiris mengenai penggunaan derivatif keuangan 
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sebagai alat penghindaran pajak masih sangat diperlukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mengisi keterbatasan tersebut. Berdasarkan survey literatur yang dilakukan sampai saat ini, 

studi yang menguji hubungan langsung antara penggunaan derivatif keuangan dengan aktivitas 

penghindaran pajak baru dilakukan oleh Donohoe (2011a; 2011b; 2012; 2015) di Amerika Serikat, 

Oktavia dan Martani (2013a; 2013b) di Indonesia, serta Zeng (2014) di Kanada.  

Donohoe (2011a; 2011b; 2012; 2015) menemukan bukti empiris bahwa derivatif keuangan 

dapat digunakan sebagai alat penghindaran pajak. Terkait dengan temuan tersebut, Donohoe (2011a) 

berargumen bahwa derivatif keuangan dapat dijadikan sebagai alat penghindaran pajak karena fitur-

fitur yang terdapat dalam derivatif keuangan dapat dimanfaatkan untuk mereplikasi situasi ekonomi, 

mengaburkan substansi ekonomi yang mendasarinya, serta memperkenalkan ambiguitas dan 

kompleksitas dalam pelaporan pajak. Lebih lanjut, Donohoe (2011a; 2011b; 2015) juga menemukan 

bahwa pada perusahaan pengguna derivatif keuangan yang masih baru (new user), rata-rata 

pengurangan beban pajak pada pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi lebih besar daripada 

pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai.  

Oktavia dan Martani (2013a; 2013b) memasukkan faktor tingkat pengungkapan derivatif 

keuangan ketika menguji hubungan antara penggunaan derivatif keuangan dengan aktivitas 

penghindaran pajak. Oktavia dan Martani (2013a; 2013b) menemukan bukti empiris bahwa 

perusahaan pengguna derivatif keuangan dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang 

rendah (low disclosure level user), memiliki aktivitas penghindaran pajak yang lebih agresif 

dibandingkan dengan perusahaan yang dikategorikan sebagai high disclosure level user. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan pengguna derivatif keuangan yang cenderung menyembunyikan 

informasi transaksi derivatifnya, memiliki perilaku penghindaran pajak yang lebih agresif 

dibandingkan dengan perusahaan yang secara eksplisit mengungkapkan informasi transaksi 

derivatifnya. Selanjutnya, Zeng (2014) juga menemukan bukti empiris bahwa perusahaan 

menggunakan derivatif keuangan untuk menghemat beban pajak perusahaan. Atas temuan ini, Zeng 

(2014) berargumen bahwa penggunaan derivatif keuangan memungkinkan perusahaan untuk 

memanfaatkan tax-timing option, sehingga memampukan perusahaan untuk menghemat pembayaran 

beban pajaknya.  
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Penelitian ini memiliki dua kontribusi. Pertama, penelitian ini memperluas literatur sebelumnya 

mengenai penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak. Penelitian ini memperluas 

literatur dengan menguji kembali pengaruh dari penggunaan derivatif keuangan terhadap tingkat 

penghindaran pajak. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian terdahulu 

hanya menggunakan konteks satu negara saja, sedangkan penelitian ini menggunakan konteks lintas 

negara (yaitu negara-negara di ASEAN). Selain itu, penelitian ini juga memasukkan faktor tujuan 

penggunaan derivatif keuangan (baik spekulasi maupun lindung nilai) dalam menguji hubungan 

antara tingkat penggunaan derivatif keuangan dengan aktivitas penghindaran pajak, yang tidak 

dimasukkan oleh studi terdahulu (Oktavia dan Martani, 2013a dan 2013b; Zeng, 2014). Faktor ini 

perlu dimasukkan karena adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara penggunaan derivatif 

keuangan tujuan spekulasi (tidak memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai) dengan penggunaan 

derivatif keuangan tujuan lindung nilai, yang tentunya akan berpengaruh kepada laba akuntansi 

maupun laba fiskal. 

Kedua, penelitian ini memperluas penelitian terdahulu tentang penggunaan derivatif keuangan 

sebagai alat penghindaran pajak dengan cara menghubungkan peran dari lingkungan pajak di suatu 

negara ke dalam hubungan antara penggunaan derivatif keuangan dan aktivitas penghindaran pajak. 

Sepanjang pengetahuan kami, penelitian ini adalah penelitian pertama yang memberikan bukti empiris 

bahwa hubungan antara penggunaan derivatif keuangan dan aktivitas penghindaran pajak bergantung 

pada lingkungan pajak yang dimiliki oleh suatu negara. Semakin kompetitif lingkungan pajak di suatu 

negara, semakin rendah peran dari penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak. 

Perusahaan yang berada di lingkungan pajak yang kompetitif dapat menikmati berbagai fasilitas 

perpajakan yang menguntungkan, khususnya dalam menghemat beban pajak perusahaan. Oleh karena 

itu, penelitian ini menduga bahwa di negara dengan lingkungan pajak yang kompetitif, penggunaan 

derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak dapat digantikan/disubstitusi oleh berbagai 

fasilitas perpajakan yang menguntungkan bagi perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis antar negara dengan membatasi pada 

empat negara yang ada di ASEAN, yaitu: Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Negara 

ASEAN dipilih karena beberapa alasan. Pertama, adanya keberagaman level penggunaan derivatif 
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keuangan antar negara-negara di ASEAN. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dua jenis pasar derivatif 

keuangan di ASEAN yaitu pasar derivatif maju (seperti: Singapura) dan pasar derivatif berkembang 

(seperti: Filipina dan Indonesia). Kondisi ini berbeda dengan negara Amerika Serikat dan Eropa yang 

hanya tergolong ke dalam kategori pasar derivatif maju. Kedua, negara ASEAN dipilih karena adanya 

program AEC (Asean Economic Community) yang mulai diberlakukan pada tahun 2015. Dengan 

diberlakukannya AEC, aktivitas perdagangan antar anggota negara ASEAN diduga akan mengalami 

peningkatan, karena AEC membebaskan aliran barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja di 

kawasan regional ASEAN (KPMG, 2014). Peningkatan aktivitas perdagangan intra ASEAN tersebut 

pada gilirannya diduga turut meningkatkan kebutuhan perusahaan untuk melakukan upaya lindung 

nilai atas risiko pasar melalui penggunaan derivatif keuangan. Ketiga, adanya keberagaman tingkat 

perekonomian maupun kondisi lingkungan perpajakan antar negara-negara di kawasan ASEAN. 

 

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

2.1. Pengaruh Penggunaan Derivatif Keuangan terhadap Tingkat Penghindaran Pajak 

Donohoe (2012) mengemukakan bahwa penggunaan derivatif dalam mekanisme penghindaran 

pajak akan semakin efektif dengan adanya ambiguitas dalam peraturan perpajakan. Selain 

memanfaatkan ketidakjelasan dari peraturan pajak atas transaksi derivatif, perusahaan juga dapat 

memanfaatkan kompleksitas dari transaksi derivatif, serta kekurangpahaman dari regulator maupun 

praktisi tentang instrumen derivatif sebagai celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang 

melibatkan derivatif keuangan (Donohoe, 2011a; Donohoe, 2011b; Donohoe, 2012; Donohoe, 2015). 

Terdapat beberapa alasan mengapa derivatif keuangan dapat digunakan sebagai alat penghindaran 

pajak, yaitu: (i) Beberapa jenis derivatif keuangan tertentu yang tidak diatur dalam peraturan 

perpajakan, dapat dimanfaatkan untuk mengubah timing dari pengakuan keuntungan/kerugian yang 

timbul dari transaksi derivatif (Donohoe, 2011a; Donohoe, 2011b; Donohoe, 2012; Donohoe, 2015). 

Sebagai contoh, beberapa jenis derivatif tertentu dapat dimanfaatkan untuk menangguhkan pengakuan 

pendapatan ke periode mendatang atau mempercepat pengakuan rugi ke periode sekarang; (ii) 

Penggunaan derivatif keuangan tertentu dapat dimanfaatkan untuk mengubah character dari 

keuntungan/kerugian atas transaksi derivatif (Donohoe, 2011a; Donohoe, 2011b; Donohoe, 2012; 
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Donohoe, 2015). Sebagai contoh, instrumen swap yang memiliki kontrak pembayaran periodik akan 

dikategorikan sebagai ordinary business, sehingga keuntungan yang timbul dari transaksi ini akan 

dikategorikan sebagai ordinary income dan kerugiannya akan dikategorikan sebagai ordinary loss 

(GAO, 2011). Namun, apabila kontrak pembayaran dari instrumen swap ini diatur/diubah menjadi 

kontrak pembayaran non periodik, maka keuntungan yang timbul dari transaksi ini akan dikategorikan 

sebagai capital gain dan kerugiannya dikategorikan sebagai capital loss; dan (iii) Derivatif keuangan 

dapat digunakan untuk memodifikasi sumber keuntungan/kerugian yang timbul dari transaksi 

derivatif (Donohoe, 2011a).  

Penelitian yang dilakukan oleh Donohoe (2011a, 2011b, 2012; 2015) dengan menggunakan 

sampel perusahaan di Amerika Serikat, membuktikan bahwa derivatif merupakan alat penghindaran 

pajak canggih, yang dapat bekerja secara terpisah atau bersamaan dengan strategi perencanaan pajak 

lainnya. Lebih lanjut, Donohoe (2011b, 2012; 2015) juga memisahkan antara pengguna derivatif 

spekulasi dengan pengguna derivatif lindung nilai. Dia berhasil menemukan bahwa pengguna 

derivatif spekulasi memiliki pengurangan tax burden yang jauh lebih besar daripada pengguna 

derivatif lindung nilai. Penelitian mengenai penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran 

pajak juga dilakukan oleh Oktavia dan Martani (2013), serta Zeng (2014). Oktavia dan Martani 

(2013) yang menggunakan sampel perusahaan non keuangan di Indonesia, menemukan bukti empiris 

bahwa perusahaan pengguna derivatif keuangan dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif 

yang rendah (low disclosure level user), memiliki aktivitas penghindaran pajak yang lebih agresif 

dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya, Zeng (2014) yang menggunakan sampel 

perusahaan non keuangan di Kanada, menemukan bukti empiris bahwa perusahaan menggunakan 

derivatif keuangan untuk menghemat pembayaran beban pajak perusahaan. 

Penelitian ini akan mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Donohoe (2011a, 2011b, 

2012; 2015), Oktavia dan Martani (2013), serta Zeng (2014) dengan cara menggunakan konteks 

negara yang lebih luas, yaitu 4 (empat) negara di ASEAN. Pengembangan tersebut dilakukan untuk 

mengetahui secara lebih komprehensif tentang penggunaan derivatif keuangan sebagai alat 

penghindaran pajak di ASEAN. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 
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H1. Tingkat penggunaan derivatif keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran 

pajak 

Penelitian ini juga mengembangkan penelitian terdahulu (Oktavia dan Martani, 2013; Zeng, 

2014) dengan cara mengelompokkan penggunaan derivatif keuangan menjadi dua kategori, yaitu 

penggunaan derivatif keuangan untuk tujuan lindung nilai dan penggunaan derivatif keuangan untuk 

tujuan spekulasi. Menurut Ensminger (2001), selama instrumen derivatif digunakan untuk tujuan 

penghindaran pajak maka perusahaan akan memasuki posisi derivatif yang tidak memiliki atau 

memiliki kaitan yang sangat kecil dengan manajemen risiko. Sebagai akibatnya, perusahaan tersebut 

akan memiliki pengurangan tax burden yang lebih besar daripada perusahaan yang secara efektif 

melakukan lindung nilai. Atas dasar argumen dari Ensminger (2001) tersebut, penelitian ini menduga 

bahwa pengaruh tingkat penggunaan derivatif keuangan terhadap tingkat penghindaran pajak lebih 

tinggi pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi (tidak memenuhi kriteria 

lindung nilai) dibandingkan pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai.  

Selain itu, mengacu kepada IAS 39, apabila perusahaan melakukan kontrak derivatif keuangan 

yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai, maka setiap keuntungan atau kerugian yang timbul dari 

kontrak tersebut harus segera diakui dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu, hanya posisi spekulasi 

atau porsi yang tidak efektif dari lindung nilai yang secara langsung mempengaruhi laporan laba rugi. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, diajukan pula hipotesis berikut ini: 

H2.  Pengaruh positif tingkat penggunaan derivatif keuangan terhadap tingkat penghindaran pajak 

lebih tinggi pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi dibandingkan pada 

perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai 

 

2.2. Peran dari Lingkungan Pajak terhadap Hubungan antara Penggunaan Derivatif Keuangan 

dan Penghindaran Pajak 

Penelitian ini juga menduga bahwa karakteristik lingkungan pajak di suatu negara juga 

berpengaruh terhadap hubungan antara tingkat penggunaan derivatif keuangan dan tingkat 

penghindaran pajak. Semakin kompetitif lingkungan pajak suatu negara, maka semakin kecil peran 

dari penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak. Perusahaan yang berdomisili di 
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negara dengan lingkungan pajak yang kompetitif (yaitu: menganut sistem territorial & remittance, 

membebaskan pengenaan pajak penghasilan atas dividen, dan menetapkan periode kompensasi 

kerugian yang tidak terbatas), dapat menikmati berbagai fasilitas perpajakan yang menguntungkan 

bagi perusahaan, misalnya: penghasilan perusahaan yang berasal dari luar negeri tidak akan dikenakan 

pajak lagi, penghasilan pemegang saham berupa dividen juga tidak dikenakan pajak, dan perusahaan 

juga memiliki keleluasaan dalam mengkompensasikan kerugian fiskalnya karena periode kompensasi 

kerugian di negara tersebut tidak terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menduga bahwa di negara 

dengan lingkungan pajak yang kompetitif, penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran 

pajak dapat digantikan (disubstitusi) oleh fasilitas-fasilitas perpajakan yang menguntungkan bagi 

perusahaan. Atas dasar argumen tersebut, dikembangkan hipotesis berikut ini: 

H3.  Pengaruh positif tingkat penggunaan derivatif keuangan terhadap tingkat penghindaran pajak 

lebih rendah pada negara dengan lingkungan pajak yang kompetitif dibandingkan pada negara 

dengan lingkungan pajak yang tidak kompetitif 

H4.  Pengaruh tujuan penggunaan derivatif keuangan terhadap hubungan antara tingkat penggunaan 

derivatif keuangan dan tingkat penghindaran pajak tergantung pada lingkungan pajak di negara 

tersebut 

 

3. Metode Penelitian 

3.1. Data dan Sumber Data 

Data laporan tahunan dan laporan keuangan diperoleh dari pusat data Thomson Reuters-

Datastream Pro yang tersedia di Pusat Data Ekonomi dan Bisnis (PDEB) FEB Universitas Indonesia. 

Periode pada penelitian ini dimulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Hal ini dikarenakan 

variabel EARNit+1 perlu dihitung dengan menggunakan data earnings before extraordinary item 

sampai dengan tahun 2014, dan variabel RETURNit+1 perlu dihitung dengan menggunakan data harga 

saham sampai dengan akhir bulan Maret tahun 2015. Pada tahun 2008, seluruh negara sampel dalam 

penelitian ini telah melakukan proses konvergensi IFRS, namun tahun 2008 tidak dimasukkan sebagai 

periode penelitian karena pada tahun tersebut terjadi krisis keuangan global sehingga kemungkinan 

besar berimbas kepada kondisi keuangan perusahaan pada tahun tersebut.  
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3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada bursa efek di 

negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Berdasarkan data dari Bank for International 

Settlements (BIS) dan International Swaps and Derivative Associations (ISDA), pasar derivatif yang 

ada di kawasan ASEAN meliputi 5 (lima) negara, antara lain: Filipina, Indonesia, Malaysia, 

Singapura, dan Thailand. Penelitian ini hanya menggunakan 4 negara sebagai negara sampel, yaitu: 

Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Negara Thailand tidak dimasukkan sebagai negara 

sampel karena 2 alasan, yaitu: (i) TFRS (Thai Financial Reporting Standards) belum mengadopsi 

standar akuntansi internasional mengenai instrumen keuangan, yaitu IAS 39 dan IAS 32 

(www.iasplus.com, diakses pada tanggal 31 Maret 2014). Berdasarkan TFRS, tidak ada standar 

akuntansi yang spesifik mengenai akuntansi derivatif, sehingga perusahaan tidak mengakui unrealized 

gains atau unrealized losses yang timbul dari transaksi derivatif (www.set.or.th, diakses pada tanggal 

6 Pebruari 2016); dan, (ii) TAS (Thai Accounting Standard) No. 12 yang mengatur mengenai 

perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan, baru diefektifkan per tanggal 1 Januari 2013.  

Pemilihan sampel perusahaan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan beberapa kriteria tertentu. Berikut adalah kriteria 

sampel pada penelitian ini: 

a. Perusahaan terdeteksi melakukan transaksi derivatif nilai tukar mata uang asing dan suku bunga, 

serta mengungkapkan nilai nosional dari derivatif keuangannya.  

b. Perusahaan tidak termasuk dalam sektor industri keuangan. Hal ini dikarenakan perbedaan sifat 

praktik akuntansi industri spesifik dan perbedaan tujuan dari penggunaan derivatif keuangan 

sehubungan dengan adanya regulasi khusus dari pemerintah untuk industri tersebut. 

c. Perusahaan menghitung penghasilan kena pajaknya (laba fiskal) secara normal berdasarkan basis 

penghasilan neto dan menggunakan tarif pajak penghasilan badan yang normal. Perusahaan yang 

menghitung penghasilan kena pajaknya berdasarkan gross revenue atau perusahaan yang 

dikenakan tarif pajak penghasilan khusus dikeluarkan dari sampel penelitian ini.  

d. Perusahaan memiliki laporan keuangan versi bilingual 

e. Mempunyai kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian.  

http://www.iasplus.com/
http://www.set.or.th/
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Selanjutnya, perusahaan yang terindikasi sebagai pengguna derivatif keuangan dikelompokkan 

ke dalam dua kategori, yaitu:  

1) Pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai: Perusahaan dikategorikan sebagai pengguna 

derivatif keuangan tujuan lindung nilai apabila perusahaan mengungkapkan bahwa derivatif 

keuangannya memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai. 

2) Pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi: Perusahaan dikategorikan sebagai pengguna 

derivatif keuangan tujuan spekulasi apabila perusahaan tidak mengungkapkan bahwa derivatif 

keuangannya memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai. 

Alasan mengapa pengelompokkan pengguna derivatif keuangan dalam penelitian ini hanya 

berdasarkan pada terpenuhi atau tidaknya kriteria akuntansi lindung, antara lain: (i) Ketika melakukan 

prosedur hand collected untuk mencari nilai nosional dan tujuan dari kontrak derivatif keuangan, 

penelitian ini tidak menemukan satupun perusahaan yang mengungkapkan bahwa kontrak derivatif 

keuangannya ditujukan untuk spekulasi; dan (ii) Meskipun terdapat sekitar 4% pengguna derivatif 

keuangan yang tidak mengungkapkan tujuan dari penggunaan derivatif keuangannya, namun tidak 

tepat memberikan judgement bahwa penggunaan derivatif keuangan tersebut untuk tujuan spekulasi, 

hanya karena perusahaan tersebut tidak jelas dalam mengungkapkan tujuan dari penggunaan derivatif 

keuangannya. 

Tabel 1 menyajikan proses pemilihan sampel dalam penelitian ini. Pada Tabel 1 ditunjukkan 

bahwa jumlah full sample (pengguna derivatif keuangan maupun bukan pengguna derivatif keuangan) 

sebanyak 1761 sampel. Karena tingkat penggunaan derivatif keuangan dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan nilai nosional dari derivatif keuangan, maka sampel final yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sampel perusahaan pada tahun perusahaan menggunakan derivatif 

keuangan dan mengungkapkan nilai nosional dari derivatif keuangannya. Apabila di suatu tahun 

tertentu perusahaan memiliki data derivatif bernilai nol, maka data di tahun tersebut tidak digunakan 

dalam pengujian. Teknik winsorizing digunakan untuk mengatasi outlier dengan kriteria 1% batas atas 

dan batas bawah persentil. Dari Tabel 1 diketahui bahwa penelitian ini menggunakan 1395 sampel 

final (unbalanced panel). 
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Tabel 1 

Proses Pemilihan Sampel 
Keterangan Filipina Indonesia Malaysia Singapura 

Jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 

2013 
241 477 898 716 

Jumlah perusahaan yang bergerak di sektor keuangan (39) (69) (38) (30) 

Jumlah perusahaan yang menghitung penghasilan kena 

pajaknya berdasarkan gross revenue atau perusahaan yang 

dikenakan tarif pajak penghasilan khusus 

(45) (130) (124) (96) 

Full Sample (Pengguna derivatif keuangan dan bukan 

penggunaan derivatif keuangan) 

157 278 736 590 

Total Full Sample (157 + 278 + 736 + 590) 1761 

  

Filipina 

Tahun Full Sample 
Tidak terdeteksi menggunakan 

derivatif keuangan 

Terdeteksi menggunakan derivatif 

keuangan tetapi tidak mengungkapkan 

nilai nosional dari derivatifnya 

Jumlah 

perusahaan 

yang datanya 

tidak lengkap 

Final Sample 

2009 157 (134) (1) (10) 12 

2010 157 (129) (1) (11) 16 

2011 157 (124) (1) (12) 20 

2012 157 (123) (1) (14) 19 

2013 157 (132) 0  (12) 13 

  80 

Indonesia 

Tahun Full Sample 
Tidak terdeteksi menggunakan 

derivatif keuangan 

Terdeteksi menggunakan derivatif 

keuangan tetapi tidak mengungkapkan 

nilai nosional dari derivatifnya 

Jumlah 

perusahaan 

yang datanya 

tidak lengkap 

Final Sample 

2009 278 (247) (3) (13) 15 

2010 278 (244) (2) (12) 20 

2011 278 (241) (4) (10) 23 

2012 278 (238) (2) (14) 24 

2013 278 (236) (2) (13) 27 

  109 

Malaysia 

Tahun Full Sample 
Tidak terdeteksi menggunakan 

derivatif keuangan 

Terdeteksi menggunakan derivatif 

keuangan tetapi tidak mengungkapkan 

nilai nosional dari derivatifnya 

Jumlah 

perusahaan 

yang datanya 

tidak lengkap 

Final Sample 

2009 736 (554) (2) (63) 117 

2010 736 (537) (2) (73) 124 

2011 736 (540) 0  (68) 128 

2012 736 (530) (3) (73) 130 

2013 736 (536) (1) (65) 134 

  633 

Singapura 

Tahun Full Sample 
Tidak terdeteksi menggunakan 

derivatif keuangan 

Terdeteksi menggunakan derivatif 

keuangan tetapi tidak mengungkapkan 

nilai nosional dari derivatifnya 

Jumlah 

perusahaan 

yang datanya 

tidak lengkap 

Final Sample 

2009 590 (374) (6) (115) 95 

2010 590 (372) (9) (95) 114 

2011 590 (362) (8) (94) 126 

2012 590 (367) (9) (90) 124 

2013 590 (374) (5) (97) 114 

  573 

  
Total Final Sample dari Seluruh Negara Sampel (80 + 109 + 633 + 573) 1395 
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3.3. Model Penelitian 

Untuk menguji hipotesis H1, digunakan model penelitian berikut ini: 

ABS_TAXVOIDit = α0 +α1DERIVit + α2SIZEit + α3ROAit + α4DTAit + α5CAPINTit + α6COUNTRYit + 

α7YEARit + εit                                                                                                       (1)           

 

Hipotesis H1 diterima apabila α1 > 0       

Keterangan: 

ABS_TAXVOIDit =   Tingkat penghindaran pajak 

DERIVit       =   Nilai nosional dari derivatif keuangan terhadap lagged total assets 

SIZEit                =   Logaritma natural dari total assets 

ROAit =   Return on assets 

DTAit =   Total debt to total assets  

CAPINTit = Capital intensity 

COUNTRYit =   Variabel dummy negara 

YEARit =   Variabel dummy tahun 
 

Hipotesis H2 diuji dengan menggunakan model berikut ini: 

ABS_TAXVOIDit =  α0 +α1DERIVit + α2DSPECit + α3DERIV*DSPECit + α4SIZEit + α5ROAit + 

α6DTAit + α7CAPINTit + α8COUNTRYit + α9YEARit + εit                                 (2)                                         

                                                                                                                       

Hipotesis H2 diterima apabila α3 > 0       

Keterangan: 

DSPECit  =  Dummy spekulasi. Nilai 1 diberikan apabila perusahaan memiliki nilai nosional 

derivatif keuangan tujuan spekulasi lebih dari 50% jumlah keseluruhan nilai 

nosional derivatif keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai 0 diberikan 

apabila perusahaan memiliki nilai nosional derivatif keuangan tujuan spekulasi 

(tidak memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai) kurang dari 50% jumlah 

keseluruhan nilai nosional derivatif keuangan yang dimiliki oleh perusahaan 

 

Untuk menguji hipotesis H3, penelitian ini menggunakan model berikut ini: 

ABS_TAXVOIDit = α0 +α1DERIVit + α2TAXENVIRONit + α3DERIV*TAXENVIRONit + α4SIZEit + 

α5ROAit + α6DTAit + α7CAPINTit + α8TAXRATEit + α9YEARit + εit                            (3)                                                                                                                                                                                              

 

Hipotesis H3 diterima apabila α3 < 0 

Keterangan: 

TAXENVIRONit =   Dummy lingkungan pajak di suatu negara. Nilai 1 diberikan untuk negara 

dengan lingkungan pajak yang kompetitif. Malaysia dan Singapura 

dikategorikan sebagai negara dengan lingkungan pajak yang kompetitif karena: 

(i) Menganut sistem pengenaan pajak penghasilan “territorial & remittance 

basis”; (ii) Membebaskan pengenaan pajak penghasilan atas dividen; dan (iii) 

Memiliki periode kompensasi kerugian fiskal yang tidak terbatas. Nilai 0 untuk 

negara lainnya (yaitu: Indonesia dan Filipina). 

TAXRATEit =   Tarif pajak penghasilan badan statuter 
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Hipotesis H4 diuji dengan menggunakan model estimasi berikut ini: 

ABS_TAXVOIDit = α0 +α1DERIVit + α2DSPECit + α3TAXENVIRONit + α4DERIV*DSPECit + 

α5DERIV*TAXENVIRONit + α6DSPEC*TAXENVIRONit + 

α7DERIV*DSPEC*TAXENVIRONit + α8SIZEit + α9ROAit + α10DTAit + 

α11CAPINTit + α12TAXRATEit + α13YEARit+ εit                                                  (4)                                                                                                                                                           

                

Hipotesis H4 diterima apabila α7 < 0 

 

3.4. Variabel Operasional 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat penghindaran pajak (ABS_TAXVOID) 

Variabel TAXVOID pada penelitian ini dibentuk dengan menggunakan analisis faktor 

(confirmatory factor analysis) atas 3 (tiga) ukuran penghindaran pajak, yaitu: BTD, abnormal BTD 

(ABTD), dan DTAX. Untuk pengujian hipotesis pada penelitian ini, tingkat penghindaran pajak 

diukur dengan menggunakan nilai absolut dari TAXVOID (yaitu: ABS_TAXVOID). Pengabsolutan 

nilai TAXVOID ini mengikuti pengukuran yang dilakukan oleh Joos et al. (2000), Hanlon (2005), 

Tang dan Firth (2011), Tang dan Firth (2012), serta Hanlon et al. (2012). Argumen dari Joos et al. 

(2000), Hanlon (2005), dan Hanlon et al. (2012) mengabsolutkan BTD dan temporary BTD dalam 

penelitiannya adalah karena BTD bernilai besar apapun arahnya, memberikan indikasi mengenai 

kualitas laba yang rendah. Tang dan Firth (2011) mengabsolutkan abnormal BTD (ABTD) dalam 

penelitiannya karena perusahaan dengan nilai ABTD yang positif tidak selalu mengindikasikan bahwa 

tingkat manipulasinya lebih besar daripada perusahaan dengan nilai ABTD yang negatif.  

Selanjutnya, Tang dan Firth (2012) juga mengabsolutkan ABTD dalam penelitiannya dengan 

alasan bahwa ABTD bernilai besar dan positif (large positive ABTD) merupakan hasil dari praktik 

manajemen laba yang meningkatkan laba akuntansi (upward earnings management) dan pelaporan 

pajak yang agresif. Sedangkan ABTD bernilai besar dan negatif (large negative ABTD) merupakan 

hasil dari praktik manajemen laba yang menurunkan laba akuntansi (downward earnings 

management) dan praktik perataan laba fiskal (taxable income smoothing). Berikut ini adalah rumus 

untuk menghitung BTD, ABTD, dan DTAX: 
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a. BTD (Book-Tax Difference)  

Ukuran BTD dapat men-capture aktivitas manajemen laba maupun aktivitas penghindaran pajak 

yang dilakukan oleh perusahaan (Joos et al., 2000; Hanlon, 2005; Tang dan Firth, 2011; Tang dan 

Firth, 2012; Hanlon et al., 2012). BTD (Book Tax Difference) diukur dengan menggunakan selisih 

antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Laba fiskal dihitung dengan cara membagi current tax 

expense dengan statutory corporate tax rate.  

b. Abnormal BTD (ABTD) 

Dalam menghitung ABTD, penelitian ini mengadopsi model Tang dan Firth (2011) maupun Tang 

dan Firth (2012). Berikut ini adalah model untuk mengestimasi nilai ABTD: 

BTDit = α0 + α1ΔINVit + α2ΔREVit + α3TLit + α4TLUit + α5BTDit-1 + εit                                      (5)                              

 

Keterangan:  

BTDit  =  BTD yang dilaporkan oleh perusahaan i pada tahun t  

ΔINVit  =  Perubahan nilai gross property, plants, and equitment dari tahun t-1 ke tahun t  

ΔREVit  =  Perubahan pendapatan dari tahun t-1 ke tahun t  

TLit  =  Jumlah kerugian operasi bersih perusahaan i pada tahun t  

TLUit  =  Jumlah kerugian yang telah dikompensasikan (tax loss carry-forwards) untuk 

perusahaan i pada tahun t  

BTDit-1  =  BTD yang dilaporkan oleh perusahaan i pada tahun t-1 

 

Persamaan (5) diestimasi per sektor dan per tahun dengan menggunakan data populasi perusahaan 

(kecuali perusahaan keuangan, perusahaan real estate, perusahaan properti, perusahaan yang 

menghitung penghasilan kena pajaknya berdasarkan gross revenue, serta perusahaan yang 

dikenakan tarif pajak penghasilan khusus) dari masing-masing negara yang diobservasi pada 

penelitian ini.  

c. DTAX (Discretionary measures of tax avoidance) 

Ukuran DTAX yang dikembangkan oleh Frank et al. (2009) ini, pada prinsipnya mengacu kepada 

model Jones (1991) yang digunakan untuk memisahkan antara komponen akrual diskresioner dan 

komponen akrual non diskresioner. Dalam mengukur DTAX, penelitian ini mengikuti ukuran 

DTAX yang dikembangkan oleh Frank et al. (2009). DTAX merupakan residual dari model 

berikut: 

PERMDIFFit = α0 + α1UNCONit + α2MIit + α3CSTEit+ α4ΔNOLit + α5LAGPERMit + εit                (6)                   
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Keterangan: 

PERMDIFF  =   Permanent difference pada tahun t 

UNCON        =   Income (loss) yang dilaporkan dengan metode ekuitas  

MI                 =   Income (loss) yang didistibusikan kepada pemegang saham minoritas  

CSTE            =   Beban pajak kini yang dilaporkan dalam laporan keuangan  

ΔNOL           =   Perubahan net operating loss carryforwards dari tahun t-1 ke tahun t 

LAGPERM   =   PERMDIFF perusahaan pada tahun t-1 

 

PERMDIFF merupakan selisih antara total BTD (Book Tax Difference) dengan temporary BTD. 

Persamaan (6) diestimasi per sektor dan per tahun dengan menggunakan data populasi perusahaan 

(kecuali perusahaan keuangan, perusahaan real estate, perusahaan properti, perusahaan yang 

menghitung penghasilan kena pajaknya berdasarkan gross revenue, serta perusahaan yang 

dikenakan tarif pajak penghasilan khusus) dari masing-masing negara yang diobservasi dalam 

penelitian ini.  

  

b. Tingkat penggunaan derivatif keuangan (DERIV) 

Variabel penggunaan derivatif keuangan (DERIV) diukur dengan menggunakan jumlah nilai 

nosional dari instrumen derivatif keuangan dibagi dengan lagged total aset. Ukuran ini telah 

digunakan dalam penelitian Graham dan Rogers (1999), Allayannis dan Weston (2001), Barton 

(2001), Huang et al. (2009), Rossieta dan Oktavia (2011), dan Murwaningsari (2011). 

 

c. Dummy Spekulasi (DSPEC) 

Variabel DSPEC pada penelitian ini diukur menggunakan dummy. Karena cukup banyak 

perusahaan yang menggunakan derivatif keuangan tujuan lindung nilai maupun tujuan spekulasi 

secara bersamaan pada periode yang sama, maka DSPEC diberikan nilai 1 apabila perusahaan 

memiliki nilai nosional derivatif keuangan tujuan spekulasi lebih dari 50% jumlah keseluruhan nilai 

nosional derivatif keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. DSPEC diberikan nilai 0 apabila 

perusahaan memiliki nilai nosional derivatif keuangan tujuan spekulasi kurang dari 50% jumlah 

keseluruhan nilai nosional derivatif keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. 
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d. Lingkungan Pajak di Suatu Negara (TAXENVIRON) 

Variabel TAXENVIRON diukur dengan menggunakan dummy. Pada Tabel 2 disajikan hasil 

pengelompokan dummy TAXENVIRON. Dari tabel tersebut diketahui bahwa negara Malaysia dan 

Singapura memiliki karakteristik tax basis, pengenaan pajak penghasilan atas dividen, periode 

kompensasi kerugian fiskal, dan book-tax conformity yang sama. Sedangkan, negara Filipina dan 

Indonesia memiliki karakteristik tax basis, pengenaan pajak penghasilan atas dividen, periode 

kompensasi kerugian fiskal, dan book-tax conformity yang sama. Dengan demikian, ditentukan bahwa 

angka dummy TAXENVIRON untuk negara Malaysia dan Singapura adalah 1, sedangkan angka 

dummy TAXENVIRON untuk negara Filipina dan Indonesia adalah 0.  

Kelompok negara yang diberi nilai 1 (Malaysia dan Singapura) menunjukkan kelompok negara 

dengan lingkungan pajak yang kompetitif, karena menganut sistem territorial & remittance basis, 

membebaskan pengenaan pajak penghasilan atas dividen, dan memiliki periode kompensasi kerugian 

fiskal yang tidak terbatas, sehingga sangat menarik minat investor untuk berinvestasi di negara 

tersebut. Kelompok negara yang diberi nilai 0 (Indonesia dan Filipina) menunjukkan kelompok 

negara dengan lingkungan pajak yang tidak kompetitif. 

 

Tabel 2. 

Pengelompokan Dummy TAXENVIRON 
Karakteristik  Malaysia Singapura Filipina Indonesia 

Tax Basis 
Territorial & 

remittance basis 

Territorial & 

remittance basis 

World Wide 

Income 

World Wide 

Income 

Pengenaan pajak penghasilan 

atas dividen 
Dibebaskan Dibebaskan 

Tidak 

dibebaskan 

Tidak 

dibebaskan 

Periode kompensasi kerugian 

fiskal 
Tidak terbatas Tidak terbatas Terbatas Terbatas 

Book-Tax Conformity  Perlakuan pajak 

untuk transaksi 

derivatif 

keuangan 

mengikuti 

perlakuan 

akuntansinya 

 Tingkat book-

tax conformity 

tinggi 

 Perlakuan pajak 

untuk transaksi 

derivatif 

keuangan 

mengikuti 

perlakuan 

akuntansinya 

 Tingkat book-

tax conformity 

tinggi 

 Perlakuan 

pajak untuk 

transaksi 

derivatif 

keuangan tidak 

mengikuti 
perlakuan 

akuntansinya 

 Tingkat book-

tax conformity 

rendah 

 Perlakuan 

pajak untuk 

transaksi 

derivatif 

keuangan 

tidak 

mengikuti 

perlakuan 

akuntansinya 

 Tingkat book-

tax conformity 

rendah 

Dummy TAXENVIRON 1 1 0 0 
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e. Variabel Kontrol  

Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Ukuran perusahaan (SIZE): Variabel ini diukur dengan menggunakan logaritma natural dari 

total aset.  

 Profitabilitas perusahaan (ROA): Variabel profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan rasio Return on Asset (ROA), yang dihitung dengan menggunakan rasio laba 

bersih terhadap lagged total aset.  

 Tingkat utang (DTA): Variabel tingkat utang pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 

rasio total utang terhadap total aset pada akhir tahun. 

 Capital Intensity (CAPINT): Variabel ini dihitung menggunakan rasio net property, plants, and 

equitment terhadap lagged total asset.  

 D_COUNTRY: Dummy country atau negara, yaitu 1 untuk negara tempat perusahaan 

berdomisili dan 0 untuk lainnya. Indonesia sebagai negara referensi. Karena penelitian ini 

menggunakan 4 negara sebagai sampel, maka penelitian ini memiliki 3 dummy negara (4 negara 

– 1 negara sebagai referensi), yaitu: D_FILIPINA (Filipina), D_MALAY (Malaysia), dan 

D_SING (Singapura). 

 D_YEAR: Dummy tahun observasi dimana tahun 2009 dijadikan sebagai tahun referensi. 

Dummy tahun yang digunakan dalam model pengujian sebanyak 4 dummy tahun (5 tahun – 1 

tahun yang menjadi referensi), yaitu: D10, D11, D12, dan D13. 

 TAXRATE: Tarif pajak penghasilan badan statuter dari masing-masing negara sampel. 

 

4. Hasil 

4.1. Statistik Deskriptif 

Pada Tabel 3 ditunjukkan bahwa variabel ABS_TAXVOID memiliki nilai rata-rata sebesar 

0.0383 dan nilai standar deviasi sebesar 0.0412, yang menunjukkan variasi yang cukup tinggi pada 

tingkat penghindaran pajak (ABS_TAXVOID) yang dilakukan antar perusahaan. Diketahui pula 

bahwa rata-rata tingkat penggunaan derivatif keuangan adalah 0.1164, dengan nilai terendah sebesar 

0.0001 dan nilai tertinggi sebesar 1.1342. 
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Tabel 3. 

Statistik Deskriptif 
Variabel N Mean Median Minimum Maximum Std. Dev. 

DERIV 1395 0.1164 0.0520 0.0001 1.1342 0.1770 
ABS_TAXVOID 1395 0.0383 0.0256 0.0000 0.3364 0.0412 
SIZE 1395 21.1970 20.3397 17.1222 31.4198 3.1455 
ROA 1395 0.0688 0.0567 -0.1901 0.4460 0.0861 
DTA 1395 0.4753 0.4853 0.0641 0.9578 0.1947 
CAPINT 1395 0.3309 0.3013 0.0027 1.0722 0.2132 
TAXRATE 1395 0.2210 0.2500 0.1700 0.3000 0.0429 

  
Dummy Proportion = 1 

 
Dummy Proportion = 0 

  
(N = 1091)  

 
(N=304) 

DSPEC  
78.21% 

 
21.79% 

              
DERIV: Tingkat penggunaan derivatif keuangan; ABS_TAXVOID: Tingkat penghindaran pajak (diukur dengan nilai absolut dari 

TAXVOID); SIZE: natural logarithm of total assets; ROA: Return on asset; DTA: Total debt to total assets; CAPINT: Capital 

intensity; TAXRATE: Tarif pajak penghasilan badan statuter 

 

 

Dari Tabel 3 juga dapat dilihat bahwa variabel SIZE memiliki nilai rata-rata sebesar 21.1970 

dengan standar deviasi 3.1455, ROA memiliki nilai rata-rata sebesar 0.0688 dengan standar deviasi 

sebesar 0.0861, DTA memiliki nilai rata-rata sebesar 0.4753 dengan standar deviasi sebesar 0.1947, 

dan CAPINT memiliki nilai rata-rata sebesar 0.3309 dengan standar deviasi sebesar 0.2132. Nilai 

rata-rata ROA yang tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel dalam kondisi 

menghasilkan laba. Dari statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 3, diketahui pula bahwa 

78.21% dari jumlah sampel merupakan perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi, 

sedangkan sisanya sebesar 21.79% merupakan perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan 

lindung nilai. 

 

4.2. Matriks Korelasi 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa variabel DERIV berkorelasi positif signifikan dengan variabel 

ABS_TAXVOID, sesuai dengan arah hipotesis. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

tingkat penggunaan derivatif keuangan, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak. 

Temuan ini memberikan indikasi awal mengenai bukti empiris yang mendukung hipotesis H1. Pada 

Tabel 4 juga terlihat bahwa hanya variabel kontrol ROA yang memiliki korelasi signifikan dengan 

variabel ABS_TAXVOID. Variabel kontrol SIZE, DTA, dan CAPINT tidak ada yang memiliki 

korelasi signifikan dengan variabel ABS_TAXVOID.  Selain itu, pada Tabel 4 dapat dilihat pula 
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bahwa nilai korelasi antar variabel independen tidak ada yang melebihi 0,8. Dengan demikian, model 

dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas. 

 

Tabel 4. 

Matriks Korelasi 
 ABS_TAXVOID DERIV SIZE ROA DTA CAPINT TAXRATE 

ABS_TAXVOID 1.0000            
DERIV ***0.0748 1.0000          
SIZE -0.0320 0.0110 1.0000        
ROA ***0.2184 ***0.1089 ***0.2213 1.0000      
DTA -0.0329 ***0.1626 ***0.3183 ***-0.0839 1.0000    
CAPINT 0.0008 **0.0572 ***0.1859 0.0413 0.0384 1.0000  
TAXRATE *0.0499 ***-0.1366 ***0.3669 ***0.0951 -0.0289 ***0.1812 1.0000 
DERIV: Tingkat penggunaan derivatif keuangan; ABS_TAXVOID: Tingkat penghindaran pajak (diukur dengan nilai absolut dari TAXVOID); SIZE: 

natural logarithm of total assets; ROA: Return on asset; DTA: Total debt to total assets; CAPINT: Capital intensity; TAXRATE: Tarif pajak 

penghasilan badan statuter 

***Signifikan pada level 1%; **Signifikan pada level 5%; *Signifikan pada level 10% 

 

4.3. Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengaruh Penggunaan Derivatif Keuangan terhadap Tingkat Penghindaran Pajak 

Dari Tabel 5 ditunjukkan bahwa variabel DERIV memiliki koefisien yang positif dan 

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan derivatif keuangan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat penggunaan derivatif 

keuangan, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa derivatif keuangan dapat digunakan sebagai alat penghindaran 

pajak. Temuan ini juga konsisten dengan temuan penelitian Donohoe (2011a; 2011b; 2012; 2015) di 

Amerika Serikat, Oktavia dan Martani (2013) di Indonesia, serta Zeng (2014) di Kanada. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 dapat diterima. 

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa koefisien DERIV*DSPEC memiliki nilai yang positif dan 

signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh tingkat penggunaan derivatif keuangan 

terhadap tingkat penghindaran pajak lebih tinggi pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan 

spekulasi dibandingkan pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai. Temuan 

ini konsisten dengan temuan dari penelitian Donohoe (2011a; 2011b; 2015) yang menemukan bukti 

empiris bahwa rata-rata pengurangan beban pajak yang dialami oleh pengguna derivatif keuangan 

(new user) tujuan spekulasi lebih besar daripada pengguna derivatif keuangan (new user) tujuan 

lindung nilai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H2 dapat diterima.  
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Tabel 5. 

Hasil Regresi – Hipotesis H1 
Model (1) 

ABS_TAXVOIDit =  α0 +α1DERIVit + α2SIZEit + α3ROAit + α4DTAit + α5CAPINTit + 

α6COUNTRYit + α7YEARit + εit                               

Variabel Predicted Sign Coefficient t-statistic 
Intercept ? 0.0394    5.34*** 
DERIV + 0.0109 1.43* 
SIZE - -0.0023   -3.11*** 
ROA + 0.1159    4.80*** 
DTA + 0.0018          0.26 
CAPINT + 0.0030          0.56 
COUNTRY 

 
Yes 

 YEAR 
 

Yes 
 R2

 

 
6.97% 

 F-statistic 
 

4.35 
 N   1395   

DERIV: Tingkat penggunaan derivatif keuangan; ABS_TAXVOID: Tingkat penghindaran pajak (diukur 

dengan nilai absolut dari TAXVOID); SIZE: natural logarithm of total assets; ROA: Return on asset; 

DTA: Total debt to total assets; CAPINT: Capital intensity; COUNTRY: Variabel dummy negara; YEAR: 

Variabel dummy tahun. 

 

***Signifikan pada level 1%; **Signifikan pada level 5%; *Signifikan pada level 10% 

 

 

Beberapa alasan mengapa perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi mengalami 

pengurangan beban pajak yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang secara efektif melakukan 

lindung nilai, antara lain: (i) Selama derivatifnya digunakan untuk tujuan penghindaran pajak, 

perusahaan akan memasuki posisi derivatif yang tidak memiliki atau memiliki kaitan yang sangat 

kecil dengan manajemen risiko (Ensminger, 2001). Penggunaan instrumen derivatif keuangan yang 

tidak memiliki atau memiliki kaitan yang sangat kecil dengan manajemen risiko (dalam hal ini 

derivatif keuangan tujuan spekulasi) berpotensi meningkatkan eksposur risiko nilai tukar. Apabila 

perusahaan gagal mengurangi eksposur risiko nilai tukar, maka perusahaan akan mengalami 

pengurangan beban pajak yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan pengguna derivatif 

keuangan tujuan lindung nilai, karena kerugian yang timbul dari kegagalan tersebut harus segera 

diakui dalam laporan laba rugi dan dijadikan pengurang penghasilan (Donohoe, 2011a; Donohoe, 

2011b; Donohoe, 2015); dan (ii) Hanya derivatif spekulatif dan bagian yang tidak efektif dari lindung 

nilai yang secara langsung mempengaruhi laba yang dilaporkan, karena setiap keuntungan atau 

kerugian yang timbul dari transaksi derivatif yang tidak memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai 

atau bagian yang tidak efektif dari lindung nilai harus segera diakui dalam laporan laba rugi 

(Donohoe, 2011a; Donohoe, 2011b; Donohoe, 2015).  
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Tabel 6. 

Hasil Regresi – Hipotesis H2 
Model (2) 

ABS_TAXVOIDit =  α0 +α1DERIVit + α2DSPECit + α3DERIV*DSPECit + α4SIZEit + 

α5ROAit + α6DTAit + α7CAPINTit + α8COUNTRYit + α9YEARit + εit                                  

Variabel Predicted Sign Coefficient t-statistic 
Intercept ?  0.0437        4.59*** 
DERIV + -0.0090  -0.82 
DSPEC ? -0.0047   -1.36* 
DERIV*DSPEC +  0.0256      1.86** 
SIZE - -0.0024       -3.04*** 
ROA +  0.1149         4.77*** 
DTA +  0.0021    0.30 
CAPINT +  0.0030    0.55 
COUNTRY 

 
Yes 

 YEAR 
 

Yes 
 R2

 

 
7.20% 

 F-statistic 
 

3.91 
 N   1395   

ABS_TAXVOID: Tingkat penghindaran pajak (diukur dengan nilai absolut dari TAXVOID); DERIV: Tingkat 

penggunaan derivatif keuangan; DSPEC: Dummy spekulasi (1 untuk pengguna derivatif keuangan tujuan 

spekulasi dan 0 untuk lainnya); SIZE: logaritma natural dari total aset; ROA: Return on asset; DTA: Debt to 

total asset ratio; CAPINT: Capital intensity; COUNTRY: Variabel dummy negara; YEAR: Variabel dummy 

tahun. 

***Signifikan pada level 1%; **Signifikan pada level 5%; *Signifikan pada level 10% 

 

 

Peran dari Lingkungan Pajak terhadap Hubungan antara Penggunaan Derivatif Keuangan dan 

Penghindaran Pajak 

Pada Tabel 7 diketahui bahwa variabel DERIV*TAXENVIRON memiliki koefisien yang 

negatif dan signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh positif tingkat penggunaan 

derivatif keuangan terhadap tingkat penghindaran pajak lebih rendah pada negara dengan lingkungan 

pajak yang kompetitif dibandingkan pada negara dengan lingkungan pajak yang tidak kompetitif. 

Artinya, semakin kompetitif lingkungan pajak di suatu negara, semakin rendah peran dari penggunaan 

derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis H3 dalam 

penelitian ini dapat diterima.  

Perusahaan yang berdomisili di negara dengan lingkungan pajak yang kompetitif, dapat 

menikmati berbagai fasilitas perpajakan yang menguntungkan bagi perusahaan, antara lain: 

penghasilan perusahaan yang berasal dari luar negeri tidak akan dikenakan pajak lagi, penghasilan 

pemegang saham berupa dividen juga tidak dikenakan pajak, dan perusahaan juga memiliki 

keleluasaan dalam mengkompensasikan kerugian fiskalnya karena periode kompensasi kerugian di 

negara tersebut tidak terbatas. Sebaliknya, perusahaan yang berdomisili di negara dengan lingkungan 
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pajak yang tidak kompetitif, akan lebih berupaya keras untuk melakukan penghindaran pajak guna 

meminimalkan beban pajak perusahaan,  karena perusahaan yang berdomisili di negara tersebut tidak 

memperoleh fasilitas perpajakan yang menguntungkan seperti yang dimiliki oleh perusahaan yang 

berdomisili di negara dengan lingkungan pajak yang kompetitif. Oleh karena itu, di negara dengan 

lingkungan pajak yang kompetitif, tingkat penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran 

pajak lebih rendah dibandingkan pada negara dengan lingkungan pajak yang tidak kompetitif. 

 

Tabel 7. 

Hasil Regresi – Hipotesis H3 
Model (3) 

ABS_TAXVOIDit =  α0 +α1DERIVit + α2TAXENVIRONit + 

α3DERIV*TAXENVIRONit + α4SIZEit + α5ROAit + α6DTAit + 

α7CAPINTit + α8TAXRATEit + α9YEARit + εit 

Variabel Predicted Sign Coefficient t-statistic 
Intercept ?  0.1126   6.52*** 
DERIV +  0.0381 1.78** 
TAXENVIRON ? -0.0173 -3.08*** 
DERIV*TAXENVIRON - -0.0294        -1.32* 
SIZE - -0.0025 -4.33*** 
ROA +  0.1150  8.70*** 
DTA +  0.0024         0.40 
CAPINT +  0.0025         0.49 
TAXRATE ? -0.0771 -2.64*** 
YEAR 

 
Yes 

 R2
 

 
6.29% 

 F-statistic 
 

8.80 
 N   1395   

ABS_TAXVOID: Tingkat penghindaran pajak (diukur dengan nilai absolut dari TAXVOID); DERIV: 

Tingkat penggunaan derivatif keuangan; TAXENVIRON: 1 jika negara memiliki lingkungan pajak yang 

kompetitif dan 0 untuk lainnya; SIZE: logaritma natural dari total aset; ROA: Return on asset; DTA: Debt to 

total asset ratio; CAPINT: Capital intensity; TAXRATE: Tarif pajak penghasilan badan statuter; 

COUNTRY: Variabel dummy negara; YEAR: Variabel dummy tahun. 

 

***Signifikan pada level 1%; **Signifikan pada level 5%; *Signifikan pada level 10% 

 

Selanjutnya, pada Tabel 8 ditunjukkan bahwa DERIV*DSPEC*TAXENVIRON memiliki 

koefisien yang negatif dan signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin kompetitif (tidak 

kompetitif) lingkungan pajak di suatu negara, semakin rendah (tinggi) pengaruh positif dari tujuan 

penggunaan derivatif keuangan spekulasi terhadap hubungan antara tingkat penggunaan derivatif 

keuangan dan tingkat penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh tujuan 

penggunaan derivatif keuangan terhadap hubungan antara tingkat penggunaan derivatif keuangan dan 

tingkat penghindaran pajak tergantung pada lingkungan pajak di negara tersebut. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis H4 dalam penelitian ini dapat diterima. 

 

mailto:R@


Peran dari Lingkungan Pajak terhadap Hubungan Penggunaan Derivatif… 

 

Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember, 2017 23 
 

Tabel 8. 

Hasil Regresi – Hipotesis H4 
Model (4) 

ABS_TAXVOIDit =  α0 +α1DERIVit + α2DSPECit + α3TAXENVIRONit + α4DERIV*DSPECit + 

α5DERIV*TAXENVIRONit + α6DSPEC*TAXENVIRONit + 

α7DERIV*DSPEC*TAXENVIRONit + α8SIZEit + α9ROAit + α10DTAit + 

α11CAPINTit + α12TAXRATEit + α13YEARit+ εit                                                                                       

Variabel Predicted Sign Coefficient t-statistic 
Intercept ?  0.1524  6.19*** 
DERIV + -0.2312 -2.57*** 
DSPEC ? -0.0410 -3.05*** 
TAXENVIRON ? -0.0533 -3.87*** 
DERIV*DSPEC ?  0.2844  2.61*** 
DERIV*TAXENVIRON ?  0.2285  2.52*** 
DSPEC*TAXENVIRON ?  0.0392  2.84*** 
DERIV*DSPEC*TAXENVIRON - -0.2694 -2.46*** 
SIZE - -0.0026 -3.40*** 
ROA +  0.1130  4.82*** 
DTA +  0.0027         0.39 
CAPINT +  0.0041         0.77 
TAXRATE ? -0.0778 -2.61*** 
YEAR 

 
Yes 

 R2
 

 
8.06% 

 F-statistic 
 

4.00 
 N   1395   

ABS_TAXVOID: Tingkat penghindaran pajak (diukur dengan nilai absolut dari TAXVOID); DERIV: Tingkat 

penggunaan derivatif keuangan; DSPEC: Dummy spekulasi (1 untuk pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi dan 

0 untuk lainnya); TAXENVIRON: 1 jika negara memiliki lingkungan pajak yang kompetitif dan 0 untuk lainnya; SIZE: 

logaritma natural dari total aset; ROA: Return on asset; DTA: Debt to total asset ratio; CAPINT: Capital intensity; 

TAXRATE: Tarif pajak penghasilan badan statuter; COUNTRY: Variabel dummy negara; YEAR: Variabel dummy 

tahun. 

 

***Signifikan pada level 1%; **Signifikan pada level 5%; *Signifikan pada level 10% 

 

4.4. Pengujian Sensitivitas 

Penelitian ini melakukan beberapa pengujian sensitivitas untuk memastikan reliabilitas dari 

regression results dan Mishkin test results. Pertama, variabel dummy spekulasi (DSPEC) diukur 

dengan menggunakan proporsi dari nilai nosional derivatif keuangan tujuan spekulasi (tidak 

memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai). Pengujian sensitivitas ini memberikan hasil yang 

konsisten dengan hasil pengujian utama. Kedua, pengujian hanya menggunakan observasi pada 

periode tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Alasannya adalah karena per tanggal 1 Januari 2010, 

negara Indonesia dan Malaysia telah mengefektifkan standar akuntansi yang mengacu kepada IFRS 

(yaitu: IAS 32 dan IAS 39). Tahun 2009 dikeluarkan dari pengujian karena pada tahun tersebut, 

negara Indonesia dan Malaysia masih menerapkan standar akuntansi untuk instrumen derivatif 

keuangan yang mengacu kepada US GAAP, yaitu Statement of Financial Accounting Standard 

(SFAS) 133. Hasil pengujian sensitivitas ini juga konsisten dengan hasil pengujian utama. 
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5. Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa tingkat penggunaan derivatif keuangan 

berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa derivatif 

keuangan dapat dipergunakan sebagai alat penghindaran pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa 

pengaruh positif tingkat penggunaan derivatif keuangan terhadap tingkat penghindaran pajak lebih 

tinggi pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi dibandingkan pada perusahaan 

pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai. Terakhir, penelitian ini juga menemukan bahwa 

pengaruh positif tingkat penggunaan derivatif keuangan terhadap tingkat penghindaran pajak lebih 

rendah pada negara dengan lingkungan pajak yang kompetitif dibandingkan pada negara dengan 

lingkungan pajak yang tidak kompetitif. Hasil ini mengindikasikan bahwa di negara yang memiliki 

lingkungan pajak yang kompetitif, penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak 

dapat digantikan (disubstitusi) oleh fasilitas-fasilitas perpajakan yang menguntungkan bagi 

perusahaan.  

Implikasi pertama dari penelitian ini adalah bahwa investor harus memperhatikan dan 

mempertimbangkan tujuan dari penggunaan derivatif keuangan oleh perusahaan ketika melakukan 

pengambilan keputusan investasi di perusahaan pengguna derivatif keuangan. Aktivitas penghindaran 

pajak dapat merugikan investor apabila perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak yang 

terlalu agresif, karena perusahaan akan menanggung kerugian berupa sanksi pajak di masa depan dan 

reputasi yang buruk. Implikasi kedua dari penelitian ini adalah bahwa otoritas perpajakan harus 

menetapkan peraturan perpajakan yang jelas mengenai perlakuan pajak atas transaksi derivatif 

keuangan. Perbaikan peraturan perpajakan atas transaksi derivatif diharapkan dapat: (i) 

meminimalkan upaya perusahaan yang ingin memanfaatkan inconsistency, asimetri, dan 

indeterminacy dalam peraturan pajak sebagai celah untuk menghindari pajak dengan menggunakan 

derivatif keuangan; (ii) meminimalkan kesulitan yang dihadapi oleh otoritas pajak dalam memahami, 

mendeteksi, dan menegakkan hukum atas penghindaran pajak yang melibatkan derivatif keuangan; 

(iii) meminimalkan potensi kerugian penerimaan negara sebagai akibat dari adanya transaksi derivatif 

keuangan; dan (iv) meminimalkan perselisihan atau sengketa antara aparat pajak dengan wajib pajak.  
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Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dikemukakan agar interpretasi hasil 

penelitian dapat dilakukan secara hati-hati dan agar keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat 

disempurnakan pada penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan kriteria 

memenuhi akuntansi lindung nilai atau tidak ketika memisahkan pengguna derivatif keuangan 

menjadi 2 kelompok kategori (yaitu: pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi dan pengguna 

derivatif keuangan tujuan lindung nilai). Pemisahan dengan menggunakan kriteria akuntansi lindung 

nilai tersebut dapat menyebabkan kesalahan klasifikasi, yaitu penggunaan derivatif keuangan yang 

sebenarnya untuk tujuan lindung nilai atas risiko dikategorikan sebagai penggunaan derivatif 

keuangan tujuan spekulasi, dan penggunaan derivatif keuangan yang sebenarnya untuk tujuan 

spekulasi dikategorikan sebagai penggunaan derivatif keuangan tujuan lindung nilai. Penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan cara lain untuk memisahkan perusahaan pengguna derivatif keuangan 

tujuan spekulasi dengan perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai.  

Kedua, jenis derivatif keuangan yang digunakan oleh perusahaan sampel dalam penelitian ini 

terdiri dari forward, cross currency swap, interest rate swap, dan option. Nilai nosional yang 

digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan derivatif keuangan dalam penelitian ini merupakan 

penjumlahan dari nilai nosional semua jenis derivatif keuangan yang digunakan oleh perusahaan 

tersebut (suatu perusahaan seringkali menggunakan lebih dari satu jenis derivatif keuangan). 

Penelitian ini tidak melakukan pengujian dengan mengelompokkan sampel berdasarkan jenis derivatif 

keuangan tersebut atau memasukkan dummy jenis derivatif keuangan ke dalam model penelitian, 

sehingga tidak diketahui jenis derivatif apakah yang lebih dominan mempengaruhi tingkat 

penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya dapat memperluas pengujian dengan mengelompokkan 

sampel berdasarkan jenis derivatif keuangan atau memasukkan dummy jenis derivatif keuangan ke 

dalam model penelitian. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini 

dapat digeneralisir untuk semua jenis derivatif keuangan. Terakhir, penelitian ini hanya menggunakan 

empat negara (yaitu: Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang berada di kawasan regional 

ASEAN sebagai negara sampel. Penelitian selanjutnya dapat memperluas pengujian tidak hanya 

menggunakan negara-negara yang berada di kawasan regional ASEAN, namun juga menggunakan 

negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik.  
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