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This study aims to determine whether it has the effect of Effective Tax Rate (ETR) on stock
prices and Return On Equity (ROE) on stock prices. This study uses financial data obtained in
annual reports and financial statements of 15 banks from 2014 - 2018. The research sample
uses data from 15 Indonesian banks that have codes consisting of BBCA, AGRO, BBNI, BBKP,
BBTN, BBRI, BDMN, BBYB, BJTM, BJBR, BNGA, BMRI, PNBM, MCOR, and INPC. Data
analysis using t test, F statistical test, determination test and regression analysis. The results of
this study indicate that Tax Avoidance has no effect on stock prices. However, with the mediating
variable Return On Equity with significant result it shows that ROE fully mediates the relationship
between tax avoidance and stock prices.
Keywords : Stock Price, Effective Tax Rate (ETR), Return On Equity (ROE)
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah memiliki pengaruh Effective Tax Rate (ETR)
terhadap harga saham dan Return On Equity (ROE) terhadap harga saham. Penelitian ini
menggunakan data keuangan yang diperoleh pada laporan tahunan dan laporan keuangan 15
Bank dari tahun 2014 – 2018. Sampel penelitian menggunakan data dari 15 bank-bank
Indonesia yang memiliki kode yang terdiri dari BBCA, AGRO, BBNI, BBKP, BBTN, BBRI, BDMN,
BBYB, BJTM, BJBR, BNGA, BMRI, PNBM, MCOR, dan INPC. Analisis data yaitu uji t, uji statistic
F, uji determinasi dan analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tax Avoidance
tidak adanya pengaruh terhadap Harga Saham. Namun, keberadaan Return On Equity dengan
hasil yang signifikan sepenuhnya memediasi pengaruh tax avoidance terhadap Harga Saham.
Kata kunci : Harga Saham, Effective Tax Rate (ETR), Return On Equity

PENDAHULUAN
Perbankan merupakan suatu kegiatan dalam bentuk layanan kepada masyarakat yang dimana mereka
memiliki tujuan untuk melayani masyarakat dengan menyalurkan atau menghimpun dana. Pengertian menurut
(Andrianto, Didin Fatihudin, 2019) yang dimaksud dengan menghimpun dana adalah suatu kegiatan yang
mana mereka akan mengakumulasikan dan memeriksa anggaran dari rakyat yang berupa simpanan giro,
tabungan, dan deposito. Rakyat juga telah mempercayakan kepada perbankan untuk dapat melakukan
kegiatan dalam menyimpan dana masyarakat. Dalam setiap perbankan, mereka cendrung akan memiliki
tujuan untuk mensejahterakan para pemegang saham dengan memaksimalkan keuntungan dalam
menghasilkan laba yang besar dalam keuangan, tetapi selain itu mereka juga berusaha untuk memaksimalkan
kekayaan para pemangku kepentingan mereka. Dan untuk itu, sudah semestinya bagi perbankan yang
bergerak dalam dunia keuangan untuk melakukan kewajibannya dalam menentukan untuk menggunakan rasio
keuangan apa yang akurat.
Dalam kegiatan operasional suatu perbankan , mereka akan melakukan penilaian dan pengukuran suatu
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profitabilitas dalam rasio keuangannya, yang mana itu juga ialah suatu hal yang berfungsi untuk mengetahui
seberapa besar atau kecilnya pengembalian ekuitas pada suatu perusahaan. Menurut (Satria & Hatta, 2015)
dalam hal untuk mengetahui seberapa banyak tingkat pengembalian ekuitas dari anggaran yang
dikapitalisasikan maka kadang kala perbankan atau perusahaan menggunakan return on equity (ROE) dalam
hal pengukurannya. Untuk itu pengembalian ekuitas antara pendapatan dengan total ekuity bank akan
menunjukkan adanya tingkat efisiensi manajemen equity yang dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan.
Jika terjadinya peningkatan yang besar pada Pengembalian Ekuitas (ROE) bank, maka itu pun akan dapat
memberikan peningkatan yang sama besar kepada profitabilitas bank serta akan semakin baik posisi bank
dalam hal penggunaan equity.
Begitu pula dengan tax avoidance yang mana setiap perbankan menginginkan juga agar dapat meminimalkan
beban pajak dengan cara ketentuan perpajakan dalam suatu negara. Menurut (Jonathan & Tandean, 2016)
apabila laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan tersebut memberikan peningkatan nilai pada perusahaan
itu merupakan suatu kegiatan yang dapat dikatakan sebagai salah satu tindakan dari penghindaran pajak (tax
avoidance). Dan oleh karena itu menjadi suatu hal yang sering diperbuat oleh perbankan atau perusahaan
untuk menurunkan pembayaran pajak yang dilakukan secara sah atau tidak sah, yang mana hal tersebut
merupakan contoh kegiatan dari penghindaran pajak (tax avoidance).
Sebuah kasus yang dinyatakan dalam Kontan menurut (Septiadi, 2018) bahwa penghindaran pajak
merupakan hal yang tidak baik dan harus dihindarkan. Karena dalam kasus ini mengatakan bahwa pada
tanggal 19 September 2016 mulanya bank pertama memberikan kredit kepada Pelita Cengkareng. Lalu
piutang tersebut akan dimulai pembayarannya pada bulan Desember 2017 , sedangkan 4 Maret 2017 piutang
pertama pindahkan kepada Lux Master melewati purchase agreement dan conditional receivables yang berarti
adanya perjanjian jual beli piutang dengan adanya syarat yang dicantumkan. Dan untuk itu Pelita Cengkareng
mengajukan gugatan terhadap Molucca ke Pengadilan Negara Jakarta, yang dikarenakan adanya dugaan
bahwa Molucca melakukan tindakan melawan hukum terkait dengan transaksi pengalihan piutang (loan cesle)
dari bank permata. Jadi diduga (Molucca & Lux Master) itu merupakan perusahaan fiktif, yang diduga sedang
terkait pada grup Permata, agar Molucca bisa menghindari pajak.
Dan dalam kasus selanjutnya menurut (Rahman, 2018) Rasio return on equity (ROE) seringkali jadi pegangan
bagi investor yang ingin meraih keuntungan dari berinvestasi pada suatu saham. Meski begitu, analisis menilai
tak semua saham dengan ROE tinggi menarik untuk investasi. sedangkan menurut (Suprayitno, 2017)
mengatakan bahwa MLBI dan LPPF menjadi pertimbangangan dalam mengincar ROE yang tinggi. Dengan
demikian dari kasus di atas dapat dilihat bahwa kondisi perubahan tax avoidance dan ROE tampaknya
memiliki perubahan dalam laba bank. Dengan demikian peneliti perlu untuk melakukan penelitian dan menguji
apakah ada effect dari variable mediasi return on equity dalam pengaruh tax avoidance terhadap harga
saham.

TINJAUAN PUSTAKA
Tax Avoidance
Penghindaran pajak atau disebut dengan tax avoidance adalah suatu kegiatan yang mana dilakukan agar
dapat meminimalisasikan perusahan untuk membayar pajak dengan tidak melanggar peraturan perundangundangan. Sama hal nya menurut (Lim, 2011) yang bmelihat bahwa penghindaran pajak merupakan supaya
bagaimana suatu perusahaan memanfaatkan aturan pajak dengan legal dalam penghematan pajak sehingga
dapat meminimalkan kewajiban. Jadi untuk itu pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tax avoidance
adalah suatu kegiatan yang dapat mengurangi pembayaran pajak secara legal dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Menurut (Putranti et al., 2015) Ketika melaksanakan tanggung jawab sebagai perantara
keuangan, kemampuan dalam penghindaran pajak suatu perusahaan akan memungkinkan tetap terjadi dalam
kondisi, di mana pemeran dari penghindaran pajak itu ialah pihak bank, serta bank juga akan menjadi channel
yang akan mengerjakan penghindaran pajak tersebut. Lebih lanjutnya, menurut (Putranti et al
dalam
penerimaan pinjaman oleh pihak afiliasi yang mempunyai kinerja dalam usaha yang sejenis (interbank loan),
kemudian adanya penghambatan dividen kepada stockholder (branch profit tax), serta perintisan cabang di
negara yang dikelompokkan sebagai tax haven countries ialah suatu skema dalam praktik atas terjadinya
penghindaran pajak bank yang bertindak sebagai pelaku. Dan terkait dengan skema praktik dari penghindaran
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pajak menurut (Putranti et al
akan memberikan kemungkinan terjadinya dari pihak ketiga yaitu bank
yang mana sebagai channel, seperti offset bunga simpanan dengan bunga pinjaman.
Untuk itu dalam hal ini bahwa tax avoidance mempunyai adanya pengaruh terhadap harga saham dikarenakan
dalam suatu perusahaan menginginkan agar dapat membayar kas negara dengan melakukan tax avoidance
yang mana hal tersebut dapat meminimalisasikan beban pajaknya sehingga akan meningkatkan serta
memberikan efek dalam menaikkan harga saham pada perusahaan tersebut (Kusufiyah & Anggraini, 2018)
sama dengan yang dikatakan oleh (Kristianto et al
bahwa penghindaran pajak yang dilakukan supaya
dapat meminimalisasikan beban pajak secara legal. Bukti empiris mengenai keterkaitan antara tax avoidance
dengan harga saham dapat dilihat pada bagian hipotesa Dan untuk pengukuran tax avoidance dilakukan
dengan mengunakan Effective Tax Rate (ETR). Karena menurut (Salihu et al
dengan menggunakan
pengukuran dari ETR akan membantu manajemen perusahaan melalui catatan yang terdapat pada
perusahaan yang mempunyai laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait
beban pajak dimana diyakini dapat berdampak pada laba akuntansi pada laporan keuangan perusahaan.
Rumus effective tax rate (ETR), sebagai berikut:

Return On Equity (ROE)
Return on equity adalah ekuitas dengan pengukuran dari salah satu rasio profitabilitas yang sering digunakan
dan hal ini dilakukan agar dapat membantu untuk mengetahui dalam menggunakan uang secara efisien yang
dapat menghasilkan keuntungan atau laba bersih suatu perbankan. Jadi untuk itu Jika perusahaan
menggunakan modalnya sendiri maka akan dapat meningkatkan efisiensi pada rasio profitabilitas dari
perusahaan tersebut. Kinerja perusahaan dapat di katakan baik apabila terjadi peningkatan nilai yang besar
pada ROE. Dan hal inilah yang akan menandakan kondisi perusahaan akan kelihatan lebih kuat, begitu pun
sebaliknya. Sama halnya sepeti yang dikatakan oleh (Satria & Hatta, 2015) perusahaan yang sering
menggunakan rasio return on equity dalam pengukurannya, dikarenakan agar mengetahui seberapa besar
tingkat pengembalian dana yang telah mereka investasikan.
Keinginan dari para investor dipengaruhi jika adanya peningkatan pada pengembalian ekuitas sehingga dapat
meningkatkan harga pasar saham. Bukti empiris mengenai keterkaitan antara return on equity dengan harga
saham dapat dilihat pada bagian hipotesa 2.
Rumus Return On Equity (ROE), sebagai berikut :

Harga Saham
Gambaran dari tata Kelola suatu perusahaan yang baik adalah ketika manajemennya mampu menghadirkan
dan memanfaatkan peluang usaha yang ada agar perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan serta
melaksanakan tugasnya untuk bertanggung terhadap karyawan, masyarkat, dan pemerintah yang merupakan
pengertian harga saham menurut (Zubir, 2011) . Sedangkan menurut (Hadi, 2013) bahwa nilai per lembar
saham perusahaan yang ditentukan karena adanya penawaran dan permintaan yang bersangkutan
merupakan definisi dari harga saham. Jadi dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa nilai per lembar surat
berharga atas kepemilikan suatu entintas atau perusahaan di tentukan oleh penawaran dan permintaan yg
bersangkutan. Dengan adanya penawaran dan permintaan berarti dapat dikatakan bahwa adanya kegiatan
perdagangan atau dikenal dengan sebutan pasar modal.
Menurut (Egam et al
dan untuk itu dalam pasar modal atau perdagangan yang dilakukan atas
permintaan dan penawaran pada harga saham memiliki beberapa macam jenis yang dapat digolongkan
seperti harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah.
Menurut (Darmadji & Hendy M. Fakhruddin, 2015) mengatakan bahwa dari segi klaim, saham dibagi menjadi 2
yakni:
a. Saham Biasa
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Saham biasa atau Common stock ialah surat berharga di mana terdapat mekanisme kekuasaan atas tuntutan
terkait profit yang diterima oleh emiten. Bila adanya likuidasi, maka pemilik dari preferred stock akan
diutamakan agar lebih dulu daripada pemilik sebenarnya (stockholder).
b. Saham Preferen
Sedangkan preferred stock ialah surat berharga yang membagikan hasil return tetap. Saat emiten mengalami
kebangkrutan, maka pemegang saham preferen akan memperoleh urutan pertama dalam proses penjualan
aset oleh emiten.
Rumus yang digunakan sebagai berikut :

HIPOTESIS PENELITIAN
Pada penjelasan diatas tentang latar belakang yang sudah terjadi, untuk itu hipotesa dari hasil penelitian sebagai
berikut:
H1: ETR dan Harga Saham
Teori Signaling memberikan pengertian akan adanya faktor-faktor yang akan mempengaruhi harga saham. Pada
penelitian ini didapati bahwa hipotesa 1 memiliki pernyataan bahwa ETR dan harga saham memiliki pengaruh
yang signifikan. ETR merupakan rasio tingkat pembayaran pajak perusahaan. Pada hasil penelitian ini
menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan yang diperoleh pada ETR dan Harga Saham. Hasil
penelitian (Kim et al., 2011; Kusufiyah & Anggraini, 2018; Mulatsari et al
Tax Avoidance dan harga saham
memiliki pengaruh positif yang signifikan.
H : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Tax Avoidance terhadap Harga Saham
H2: ROE dan Harga Saham
Teori Signaling memberikan pemahaman bahwa tingginya profitabilitas dapat memberikan dampak naiknya
harga saham. Pada penelitian ini didapati bahwa hipotesa 2 memiliki pernyataan bahwa ROE dan harga saham
memiliki pengaruh yang signifikan. ROE merupakan rasio yang mengukur tingkat keuntungan perusahaan dan
banyak digunakan oleh para investor. Pada hasil penelitian ini diperoleh bahwa ROE dan Harga Saham
menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan.pada model 2 untuk level signifikan 5%. Hasil penelitian (Alper &
Anbar, 2011; Azhari et al., 2016; Hasanah & Ainni,
Nababan, 2019; Sabrina & Lestari, 2018) ROE dan
harga saham memiliki pengaruh positif yang signifikan.
H2: Ada pengaruh yang signifikan antara ROE terhadap Harga Saham
H3: ETR dan harga saham melalui mediasi ROE
Variabel mediasi dalam hipotesa ini yang menunjukkan bahwa varibael X1 (independen) memiliki pengaruh tidak
langsung terhadap variable Y (dependen). Variable X1 memiliki hubungan langsung terhadap variable X2. Dan
selanjutnya variable X2 akan memiliki hubungan langsung terhadap variable Y. bahwa Return on Equity (ROE)
dan untuk itu maka Return on Equity menjadi moderator antara variable X1 ke Y.
H3: Ada pengaruh tidak langsung dan tidak signifikant pada ETR ke harga saham melalui mediasi ROE

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder , di karenakan data yang di peroleh berdasarkan dari artikel,
literatur, dan jurnal. Peneliti menggunakan data yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang adalah pihak
penyedia laporan keuangan. Adapun populasi penelitian ini dilakukan pada bank-bank milik negara yang
4
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tercantum pada IDX. Dalam hal metode pengumpalan data diperoleh pada laporan keuangan dan laporan
tahunan atas 15 bank negara Indonesia dari tahun 2014Penelitian ini hanya memiliki 3 variabel yang
memprediksi harga saham pada bank.
Teknik analisis data pada penelitian ini melakukan uji descriptive statistics, significant test dan regresi. Dan
sebelum melakukan pengembangan hipotesis yaitu uji F dan uji T. Pengolahan data-data penelitian dengan cara
menggunakan perangkat lunak /( soffware) SPSS.
Untuk menguji hipotesis meggunakan peran mediator dengan persamaan regresi berikut:
Persamaan I : Y= α¬1+cX
Persamaan II : M= α¬2+ aX
Persamaan III : Y= α¬ +c’X+bM
Berikut keterangan:
Y = Harga Saham
M = Return on Equity
X = Tax Avoidance
α = Nilai koefisien konstanta regresi
a = Nilai koefisien regresi Tax Avoidance terhadap Harga Saham
b = Nilai koefisien regresi Return on Equity terhadap Harga Saham dengan mengontrol Tax Avoidance
c = Nilai koefisien regresi Tax Avoidance terhadap Harga Saham
c’ = Nilai koefisien regresi Tax Avoidance terhadap Harga Saham dengan mengontrol Return on Equity
Variabel M disebut sebagai mediator jika terpenuhi kriteria berikut:
1.Persamaan I, X secara signifikan mempengaruhi Y (atau c ≠
Persamaan II X secara signifikan mempengaruhi M (atau a≠
Persamaan III M secara signifikan mempengaruhi Y (atau b≠
Jika pengaruh X ke Y menurun menjadi nol setelah memasukkan M ke persamaan regresi (atau c’ tidak
signifikan), maka terjadi mediasi sempurna (perfect mediation). Namun jika hubungan variabel independen ke
dependen menurun tetapi tidak sama dengan nol dengan memasukan mediator (atau c’ signifikan maka terjadi
mediasi parsial.
HASIL PENELITIAN
Analisis Data Penelitian
Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N

ROE
ETR
Valid N (listwise)

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

-

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan hasil statistic descriptive pada penelitian ini terkait karakteristik variable dalam
penelitian. Terkait profitabilitas, didapati ROE memiliki rata-rata rasio 12.62% yang berada diatas standard Bank
Indonesia 12%. Hal lain yang didapati adalah terkait variable independen, yaitu rata-rata nilai ETR adalah
23.99% sedikit dibawah standard pembayaran pajak di Indonesia yaitu 25%, dengan kata lain bank memiliki tax
rate dibawah standard pemerintah Indonesia. Dengan demikian hasil descriptive statistic menunjukkan secara
rata-rata kondisi keuangan perusahaan berada sesuai standard kesehatan bank yang berlaku dan rasio
pembayaran pajak sedikit dibawah standard pemerintah Indonesia.
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1. Analisis regresi Tax Avoidance (X) terhadap harga saham (Y) -> koefisien c
Tabel 2
Hasil Analisis Regresi
Koefisien c

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Beta

T

-

-

Std. Error

Sig.

(Constant)
ETR
a. Dependent Variable: HS

Dari output tersebut dapat kita ketahui nilai koefisien c adalah sebesar (βc=-0.153), dengan tc=-1.320 dan signifikansi p>0,05. Dengan demikian X tidak secara signifikan
mempengaruhi Y (atau c ≠ dan kriteria pertama tidak terpenuhi.
2.

Analisis regresi Tax Avoidance (X) terhadap Return on Equity (M) -> koefisien a
Tabel 3
Hasil Analisis Regresi
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model

B
6 64

(Constant)

- 4 35

ETR

Standardized
Coefficients

Std. Error

Beta

t

2 262

7

85 9

- 93

Sig.
3

- 685

96

a. Dependent Variable: ROE

Sumber: Data diolah, 2020
Dari output tersebut dapat kita ketahui nilai koefisien a adalah sebesar (βa=-0,193), dengan ta=-1.685
dan signifikansi p<
Dengan demikian X secara signifikan mempengaruhi M (atau a≠ dan kriteria kedua
terpenuhi.
3. Analisis regresi Tax Avoidance (X) dan Return on Equity (M) terhadap harga saham (Y) -> koefisien b
dan c’
Tabel 4
Hasil Analisis Regresi
Koefisien b dan c’

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Beta

T

-

-

Std. Error

Sig.

(Constant)
ETR

-

ROE
a. Dependent Variable: HS

Sumber: Data diolah, 2020
6
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Dari output tersebut dapat kita ketahui nilai koefisien b adalah sebesar 0,314.753 (βb=0,507) dan nilai koefisien
c’ adalah sebesar (βc’=Nilai tb=
dan signifikansi p<
sedangkan nilai tc’=dan signifikansi p>
Dengan demikian M secara signifikan mempengaruhi Y (atau a≠ dan X tidak
mempengaruhi Y (atau c’= maka kriteria ketiga terpenuhi Secara sederhana, hasil ketiga analisis regresi
tersebut dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini.
Analisis Regresi Tanpa Mediator

Tax Avoidance

Harga Saham
βc=-0.153
p>

Gambar
Data diolah, 2020
Analisis Regresi dengan Mediator

βa=p<0,

Return on Equity
(ROE)

βc’=p>

Harga Saham

Tax Avoidance
βb=0,507
p>0,05

Gambar 2
Data diolah, 2020
Dikarenakan kualifikasi adanya variabel mediator terpenuhi, ditambah lagi dengan hubungan Tax Avoidance
terhadap harga saham menjadi tidak signifikan ketika variabel Return on Equity dimasukan ke analisis, dan
dengan itu terbukti bahwa Return on Equity menjadi mediator hubungan antara Tax Avoidance dengan harga
saham.
Berdasarkan pada gambar diatas menunjukkan bahwa hubungan total tax avoidance terhadap harga saham
(jalur c) sebesar hubungan langsung Tax Avoidance terhadap harga saham (jalur c’ sebesar -0,055 dan
hubungan tidak langsung Tax Avoidance terhadap harga saham (jalur axb) sebesar -0,193 x 0,507 = -0.097851.
Hubungan total ialah penjumlahan dari hubungan langsung ditambah hubungan tidak langsung (c = c’+ab
Signifikansi Hubungan Tidak Langsung
Adanya peran mediator juga dapat diketahuit dari signifikansi hubungan tidak langsung. Dan untuk mengetahui
besarnya pengaruh tidak langsung dan menguji signifikansinya, dapat dilakukan dengan Sobel test. Perhitungan
dengan Sobel test menghendaki asumsi subjek yang besar dan data terdistribusi normal.Dari gambar tersebut,
hasil perhitungan sobel test diperoleh nilai test statistics sebesar 1,59. Dengan demikian dapat disimpulkan
7
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Return on Equity (ROE) memediasi hubungan antara Tax Avoidance dan harga saham. Dalam meningkatkan
harga saham, tingkat Tax Avoidance meningkatkan Return on Equity terlebih dahulu sebelum meningkatkan
harga saham.
PEMBAHASAN
H1: ETR dan Harga Saham
Pada penelitian ini didapati bahwa hipotesa 1 antara ETR dan Harga Saham memiliki pernyataan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan. ETR merupakan rasio tingkat pembayaran pajak perusahaan. Berdasarkan hasil uji
mengatakan bahwa antara ETR dan Harga Saham tidak ada pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian (Kim et
al., 2011; Kusufiyah & Anggraini, 2018; Mulatsari et al., 2020) Tax Avoidance mempunyai pengaruh positif
terhadap harga saham. Dan menurut penelitian (Harventy, 2016; Kristianto et al., 2018; Panggabean, 2018) tax
avoidance berpengaruh significant negatif terhadap harga saham.
H2: ROE dan Harga Saham
Pada penelitian ini didapati bahwa hipotesa 2 antara ROE dan Harga Saham memiliki pernyataan bahwa
terdapat pengaruh yang signifikan. ROE merupakan rasio yang mengukur tingkat keuntungan perusahaan dan
banyak digunakan oleh para investor. Berdasarkan hasil uji mengatakan bahwa antara ROE dan Harga Saham
ada pengaruh yang signifikan pada model 2 untuk level signifikan 5%. Hasil penelitian (Alper & Anbar, 2011;
Azhari et al., 2016; Hasanah & Ainni, 2019; Nababan, 2019; Sabrina & Lestari, 2018) Return On Equity memiliki
pengaruh positif yang significant pada harga saham. Sedangkan hasil penelitian (Manullang et al., 2019;
Rahmadewi & Abundanti, 2018) Return On Equity memiliki pengaruh negatif yang significant terhadap harga
saham.
H3: ETR dan Harga Saham melalui mediasi ROE
Pada penelitian ini didapati bahwa hipotesa 3 antara ETR dan harga saham melalui mediasi ROE memiliki
pernyataan bahwa moderator yang adalah sebagai ROE memiliki hubungan langsung yang signifikan terhadap
harga saham. Dan untuk variable X yang adalah ETR tidak memiliki hubungan langsung dan tidak signifikant
terhadap harga saham yang adalah variable Y.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam menguji pengaruh variabel Tax Avoidance dan Return On
Equity (ROE) terhadap harga saham bank terkemuka di Indonesia pada periode 2014-2018. Jadi dengan itu
dapat disimpulkan bahwa :
1. Terkait dengan didapati adanya mediasi ROE maka pengaruh ETR dan Harga Saham tetap yang tidak
signifikan yaitu 0.596 pada level signifikan 5%.
Return On Equity (ROE) dan Harga Saham didapati adanya pengaruh yang signifikan dengan level signifikan
0.000 pada level signifikan 5%.
Dapat disimpulkan hasil penelitian pengaruh Tax Avoidance memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap
harga saham, sedangkan Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham
pada bank dari tahun 2014 –
Peneliti melihat bahwa hubungan antara tax avoidance dan ROE baik dikarenakan menunjukkan secara rata-rata
kondisi keuangan perusahaan berada sesuai standard kesehatan bank yang berlaku dan rasio pembayaran
pajak sedikit dibawah standard pemerintah Indonesia, sehingga peneliti menyarankan investor bank Indonesia
untuk memiliki saham di perusahaan milik negara dan bank terkemuka yang tercantum pada BEI. Dan untuk
pengambilan keputusan manajemen dalam pemangku kepentingan mereka, Industri perbankan telah mendukung
masyarakat tidak hanya dalam hal bisnis tetapi juga dalam cara kemanusiaan, dan juga tindakan tanggung jawab
sosial lainnya. Yang terbaik adalah bank-bank milik negara di Indonesia untuk selalu membantu masyarakat
sekitar dan Indonesia secara keseluruhan.
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